NADZORNI ODBOR
Številka: 032-0004/2011-531
Datum: 18/6-2012

ZAPISNIK
21. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, ki je bila v sredo,
13. junija 2012 ob 17.00 uri v mali sejni sobi Občine Tržič
PRISOTNI ČLANI NO: mag. Alenka BRADAČ, Boris TOMAZIN, mag. Dragan MANJULOV,
Rudi STELZER in mag. Matjaž DOVŽAN.
OSTALI PRISOTNI: Drago ZADNIKAR, spec. – direktor OU OT (delno prisoten).
ZAPISNIK: Katja REKELJ.
Predsednica NO mag. Alenka BRADAČ je pozdravila vse prisotne in dala v razpravo dnevni red
21. redne seje Nadzornega odbora.
DNEVNI RED:

1.
2.
3.
4.
5.

Razgovor z direktorjem OU OT,
Potrditev zapisnika 20. redne seje NO z dne 5/6-2012,
Pregled in realizacija sklepov z 20. redne seje NO dne 5/6-2012,
Obravnava predloga dokončnega poročila o pregledu Športne zveze,
Razno.

PREDLOG SKLEPA:
Sprejme se predlagani dnevni red.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Dnevni red je bil soglasno sprejet.

K 1. točki:

Razgovor z direktorjem OU OT

Člani NO so povabili direktorja OU OT na 21. redno sejo z razlogom, da poiščejo rešitev, kako
izboljšati komunikacijo med nadzornim odborom in občinsko upravo.
Direktor OU OT je člane opozoril na poslovnik NO, predvsem kar se tiče nadzora (o nadzoru se
sprejme sklep in natančno napiše koga in kdaj bodo nadzirali, kot nepravilen primer je navedel
Športno zvezo). Povedal je tudi, da z dokončnim poročilom o Zaključnem računu ni zadovoljen.
Članom je povedal, da lahko izdajo tudi nov Poslovnik NO, če menijo, da jih to ovira pri
izboljšanju poslovanja.
Mag. Alenka BRADAČ, predsednica NO je povedala, da so nekateri roki za člane NO nerealni
in, da jim to otežuje izvedbo poročil, ki so jih dolžni pripraviti. Predsednica NO je predlagala, da
naj z namenom učinkovitega komuniciranja komunikacija poteka preko tajnice NO - Katje
Rekelj. Člane NO mora zato tajnica sproti obveščati o svoji odsotnosti.
Občina Tržič,Trg svobode 18, 4290 Tržič · tel.: 04 597 15 10 · fax: 04 597 15 13
e-pošta: obcina.trzic@trzic.si · varni e-predal: obcina.trzic@vep.si internet: www.trzic.si

Boris TOMAZIN je vprašal, če bi se tudi NO lahko vključil v projekt elektronskega poslovanja.
Direktor OU OT je povedal, da so še vse možnosti odprte in, da članom predlaga, da pošljejo
dopis oz. prošnjo OU OT.
PREDLOG SKLEPA 81-21-1:
Od 21. redne seje NO (13.6.2012) naprej, se direktorju OU OT v vednost pošiljajo vsi
sklepi, zapisniki in dokumenti, ki jih pripravi NO.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.

K 2. točki:

Potrditev zapisnika 20. redne seje NO z dne 5/6-2012

Člani nadzornega odbora so pregledali zapisnik 20. redne seje z dne 5/6-2012. Pripomb na
zapisnik ni bilo, zato je bil dan na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA 82-21-2:
Sprejme se zapisnik 20. redne seje nadzornega odbora z dne 5/6-2012.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 3. točki:

Pregled in realizacija sklepov z 20. seje NO dne 5/6-2012

Člani nadzornega odbora so pregledali realizacijo sklepov 20. redne seje z dne 5/6-2012 in na
dokument niso imeli pripomb. Predsednica mag. Alenka BRADAČ je zato dala na glasovanje
PREDLOG SKLEPA 83-21-3:
Nadzorni odbor sprejme pregled in realizacijo sklepov, sprejetih na 20. redni seji dne
5/6-2012.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 4. točki:

Obravnava predloga dokončnega poročila o pregledu Športne zveze

Član NO Boris TOMAZIN, se je pri obravnavi predloga dokončnega poročila o pregledu Športne
zveze izločil.
Mag. Dragan MANJULOV je povedal na kakšen način je poročilo sestavljeno, povzel ugotovitve
in poročilo vsebinsko predstavil. Mag. Alenka BRADAČ je predlagala, da se poročilu doda še
tabela, iz katere je razvidno koliko denarja ŠZ prejme od Občine Tržič. Na podlagi tega so člani
NO sprejeli naslednji
PREDLOG SKLEPA 84-21-4:
Osnutek poročila Katja Rekelj posreduje gospe Biserki Drinovec na ŠZ in pa direktorju
OU OT. Rok za odziv je največ 15 dni. Popravke in pripombe se posreduje Katji Rekelj v
pisni ali elektronski obliki, da jih lahko posreduje naprej članom NO.
PRISOTNIH
4
ZA
4
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.

K 5. točki:

Razno

Člani so se pod točko Razno domenili, da je potrebno določiti še vsebino nadzora poslovanja
Biosa in pa potnih stroškov OU OT in na podlagi tega sprejeli
PREDLOG SKLEPA 85-21-5:
Na svetniško pobudo z 12. redne seje OS, ki je bila dne 21.3.2012, NO sprejema sklep, da
se opravi nadzor poslovanja Biosa in pa potnih stroškov OU OT.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
Člani NO so izrazili še svoje poglede glede vključitve v projekt elektronskega poslovanja in na
podlagi tega sprejeli naslednji
PREDLOG SKLEPA 86-21-5:
NO se je na podlagi razprave, da je elektronsko poslovanje racionalnejše in cenejše
odločil, da bo OU OT posredoval zaprosilo za vključitev v projekt elektronskega
poslovanja.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.

Seja je bila zaključena ob 18:55 uri.
Zapisala
Katja REKELJ

mag. Alenka BRADAČ
predsednica
Nadzornega odbora Občine Tržič

