NADZORNI ODBOR
Občine Trzin
Mengeška c. 22, 1236 Trzin


Številka: 060-7/2011 
Datum: 28.02.2012


Na podlagi 42. člena Statuta Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 2/99, 4/2000, 5/03, 2/06 in 8/06) in 29. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 9/07) je Nadzorni odbor občine Trzin na 2. Izredni seji z dne 28.02.2012 sprejel



POROČILO NADZORNEGA ODBORA  O
DELNEM NADZORU NAD UČINKOVITOSTJO DELOVANJA MEDOBČINSKEGA INŠPEKCIJSKEGA ORGANA Z VIDIKA SOFINANCIRANJA STROŠKOV ZA NJEGOVO SODELOVANJE TER UČINKOM POBRANIH KAZNI

Ime nadzorovanega organa:

Občina Trzin
Mengeška 22
1236 Trzin

Odgovorna oseba nadzorovane osebe:
Tone Peršak, župan
Irena Karčnik, vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva

Uvod

Nadzorni odbor je na 2. redni seji nadzornega odbora z dne 16.3.2011 sprejel sklep o delnem nadzoru nad učinkovitostjo delovanja medobčinskega inšpekcijskega organa z vidika sofinanciranja stroškov za njegovo sodelovanje ter učinkom pobranih kazni. V delovno skupino za izvedbo nadzora sta bili imenovani Katarina Kadunc in Mitja Kovaljev.

Dne 19.10.2011 smo opravili prvi pregled, in sicer na podlagi posredovanega letnega poročila (gradivo za občinski svet). Dne 20.10.2011 smo nadzorovanemu organi posredovali dopis z desetimi vprašanji, na katera smo prejeli pojasnila ter 9.11.2011 opravili tudi razgovor z ga. Karčnik. Nadzor smo zaključili dne 14.12.2011 in izdali osnutek poročila dne 18.01.2012.

Namen in cilj nadzora:
- preveriti skladnost finančnega poslovanja z zakoni in podzakonskimi akti ter preglednost poslovanja;
- preveriti skladnost finančnega poslovanja s proračunom organa za leto 2010;
- ugotoviti pravilnost vodenja poslovnih knjig za leto 2010;
- poročati o ugotovljenih nepravilnostih;
- podati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje organa.


Ugotovitveni del

Nadzorni odbor izreka pozitivno mnenje o predmetu nadzora – delni nadzor nad učinkovitostjo delovanja medobčinskega inšpekcijskega organa z vidika sofinanciranja stroškov za njegovo sodelovanje ter učinkom pobranih kazni za leto 2010.



									PREDSEDNICA 
     DELOVNE SKUPINE:
								       Katarina KADUNC, l.r.




VROČITI:
Nadzorovanemu organu: Občina Trzin (R + AR),
	Medobčinskemu inšpektoratu in redarstvu (R + AR),
	arhiv NO.

