NADZORNI ODBOR
Številka: 032-0004/2011-531
Datum: 21/6-2012

ZAPISNIK
22. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, ki je bila v sredo,
20. 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.
ZAPISNIK: Katja REKELJ.
Predsednica NO mag. Alenka BRADAČ je pozdravila vse prisotne in dala v razpravo dnevni red
22. redne seje Nadzornega odbora. Predlagala je, da NO pod točko Razno obravnava odgovor
ŠZ na Predlog poročila o nadzoru poslovanja Športne zveze Tržič in pa dopis Komisije za
preprečevanje korupcije, ki je bil članom NO poslan 20.6. 2012.
DNEVNI RED:

1.
2.
3.
4.
5.

Potrditev zapisnika 21. redne seje NO z dne 13/6-2012,
Pregled in realizacija sklepov z 21. redne seje NO dne 13/6-2012,
Nadaljevanje pregleda Koncesijskih pogodb,
Določitev vsebine pregleda Biosa in potnih stroškov OU OT,
Razno.

PREDLOG SKLEPA:
Sprejme se predlagani dnevni red z razširitvami pod točko Razno.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
K 1. točki:

Potrditev zapisnika 21. redne seje NO z dne 13/6-2012

Člani nadzornega odbora so pregledali zapisnik 21. redne seje z dne 13/6-2012. Pripombe in
popravki članov NO so bili vnešeni v zapisnik, zato je bil dan na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA 87-22-1:
Sprejme se zapisnik 21. redne seje nadzornega odbora z dne 13/6-2012 s sprejetimi
popravki.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
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K 2. točki:

Pregled in realizacija sklepov z 21. seje NO dne 13/6-2012

Člani nadzornega odbora so pregledali realizacijo sklepov 21. redne seje z dne 13/6-2012 in na
dokument niso imeli pripomb. Predsednica mag. Alenka BRADAČ je zato dala na glasovanje
PREDLOG SKLEPA 88-22-2:
Nadzorni odbor sprejme pregled in realizacijo sklepov, sprejetih na 21. redni seji dne
13/6-2012.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 3. točki:

Nadaljevanje pregleda Koncesijskih pogodb

Mag. Alenka BRADAČ se izloči iz pregleda Koncesijske pogodbe sklenjene z Elektro
Gorenjska, ker je v Elektro Gorenjska članica Nadzornega sveta.
Člani NO OT so razpravljali o posebnostih posamezne pogodbe in informacijah, ki so jih v
povezavi s pogodbami prejeli s strani občinske uprave OT. Na podlagi tega so člani NO OT
sprejeli
PREDLOG SKLEPA 89-22-3:
Vsak član NO posreduje pripombe in ugotovitve glede Koncesijskih pogodb Rudiju
STELZERJU, do četrtka 28.6.2012, na njegov elektronski naslov. Rudi STELZER bo
oblikoval Osnutek končnega poročila.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 4. točki:

Vsebina pregleda BIOSa in potnih stroškov OU OT

Člani NO so se odločili, da bodo najprej pregledali potne stroške OU OT. Pregledovali se bodo
potni stroški za leto 2011 in leto 2005.
PREDLOG SKLEPA 90-22-4:
Nadzorni odbor bo pregledoval potne stroške OU OT in sumarne podatke za leto 2005 in
leto 2011. Pregled se bo izvajal predvidoma na septembrski seji. O pregledu bo NO
obvestil Urad za finance 15 dni pred sejo. NO pa bo sestavil tudi uradno zaprosilo, da
Urad za finance statistične podatke pripravi in posreduje članom do 1.9.2012.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
Pri zbiranju podatkov naj se OU OT upre na statistične podatke in že obstoječe evidence.
Nadzor poslovanja BIOSa bo NO izvajal po pregledu potnih stroškov OU OT.
K 5. točki:

Razno

Pod točko Razno so člani NO obravnavali pripombe Športne zveze Tržič na Poročilo, ki jim je
bilo poslano po elektronski pošti 14.6.2012.
Pri prvi pripombi ŠZT na Poročilo so člani sprejeli naslednji

PREDLOG SKLEPA 91-22-5:
Člani NO so obravnavali odgovor ŠZT na predlog Poročila o opravljenem nadzoru in
pregledu poslovanja Športne zveze Tržič. ŠZT se v zvezi s točko 1, ki se nanaša na
izračun plače zaprosi, da dodatno pojasni izračun zadnje osnovne plače, ki ni usklajena z
zneskom v aneksu z dne 11.4.2007 (povišanje v skladu z rastjo plač v negospodarstvu).
PRISOTNIH
4
ZA
4
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
Člani NO so se seznanili s prejetim pojasnilom s strani Komisije za preprečevanje korupcije
glede nadzora poslovanja Športne zveze Tržič in člana NO Borisa TOMAZINA.
Mag. Dragan MANJULOV je ostalim članom NO podal povzetek njegovega poročanja na seji
Občinskega sveta.
Seja je bila zaključena ob 19:10 uri.
Zapisala
Katja REKELJ

mag. Alenka BRADAČ
predsednica
Nadzornega odbora Občine Tržič

