NADZORNI ODBOR
Številka: 032-0004/2011-531
Datum: 24/12-2012

ZAPISNIK
27. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, ki je bila v sredo,
19. decembra 2012 ob 17.00 uri v mali sejni sobi Občine Tržič

PRISOTNI ČLANI NO: mag. Alenka BRADAČ, mag. Dragan MANJULOV, Rudi STELZER,
mag. Matjaž DOVŽAN, Boris TOMAZIN.
ZAPISNIK: Boris TOMAZIN
Predsednica NO mag. Alenka BRADAČ je pozdravila vse prisotne in dala v razpravo dnevni red
27. redne seje Nadzornega odbora. Zaradi bolj tekočega poteka seje, je predsednica
predlagala, da se 6. točka z vabila na sejo prestavi na točko tri dnevnega reda, ostale točke pa
se preštevilčijo. Predsednica NO mag. Alenka BRADAČ je tako dala na glasovanje sledeči
popravljeni dnevni red;
DNEVNI RED:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pregled in potrditev zapisnika 26. redne seje NO z dne 7/11-2012,
Pregled in realizacija sklepov z 26. redne seje NO z dne 7/11-2012,
Poročilo o udeležbi predsednice NO na 17. Redni seji OS OT,
Obravnava poročila - pregled potnih stroškov in dnevnic občinske uprave Občine Tržič
za leti 2005 in 2011,
Obravnava osnutka proračuna za 2013,
Obravnava dopisov protikorupcijske komisije,
Pregled poslovanja podjetja BIOS
Razno.

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

Pregled in potrditev zapisnika 26. redne seje NO z dne 7/11-2012.

Člani nadzornega odbora so pregledali zapisnik 26. redne seje z dne 7/11-2012. Pripomb na
zapisnik ni bilo, zato je bil dan na glasovanje naslednji
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PREDLOG SKLEPA 107-27-1:
Sprejme se zapisnik 26. redne seje nadzornega odbora z dne 17/10-2012.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 2. točki:

Pregled in realizacija sklepov z 26. redne seje NO z dne 7/11-2012

Člani nadzornega odbora so pregledali realizacijo sklepov 26. redne seje z dne 7/11-2012. Na
predložen dokument niso imeli pripomb. Predsednica mag. Alenka BRADAČ je zato dala na
glasovanje
PREDLOG SKLEPA 108-27-2:
Nadzorni odbor sprejme pregled in realizacijo sklepov, sprejetih na 26. redni seji dne
7/11-2012.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 3. točki:

Poročilo o udeležbi predsednice NO na 17. Redni seji OS OT

Predsednica NO se je udeležila 17. Redne sejo OS OT, ki je obravnaval dve poročili, ki ju je
pripravil NO OT. Šlo je za pregled poslovanja Športne zveze Tržič ter pregled koncesijskih
pogodb, katere ima sklenjene OT. Prvo poročilo je bilo sprejeto brez pripomb, pri koncesijskih
pogodbah pa je določena skupina svetnikov pričakovala bolj jedrnato poročilo in več odkritih
nepravilnosti. Zaradi sprejetih priporočil iz dokumenta in tudi želja svetnikov je bil po daljši
razpravi sprejet sledeči sklep, ki ga je dala predsednica na glasovanje.
PREDLOG SKLEPA 109-27-3:
Nadzorni odbor sprejme sklep, da se na občinsko upravo pošlje dopis s katerim se OU
prosi, če posreduje akte medobčinske revizijske službe ter poročila o opravljenih
pregledih in njihove ugotovitve, priporočila ter odzivna poročila.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 4. točki:

Obravnava poročila - pregled potnih stroškov in dnevnic občinske
uprave Občine Tržič za leti 2005 in 2011

Člani NO so pregledali osnutek poročila. Dogovorili so se, da se upoštevajo pripombe, ki so jih
člani podali pisno po pregledu poročila doma. Vnese se tudi primerjalna tabela med
opazovanima letoma. Sprejet je bil tudi dogovor, da se končno poročilo po obliki in vsebini
sprejme na korespondenčni seji ter z dopisom pošlje na OU, da poda mnenje v podanem roku.
PREDLOG SKLEPA 110-27-4:
Nadzorni odbor sprejme sklep, da se sprejme osnutek poročila o pregledu potnih
stroškov in dnevnic občinske uprave Občine Tržič za leti 2005 in 2011. Končno poročilo
se sprejme na korespondenčni seji.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.

K 5. točki:

Obravnava osnutka proračuna za 2013

Člani NO OT so se seznanili z osnutkom pripravljenega proračuna Občine Tržič za prihajajoče
leto 2013.

K 6. točki:

Obravnava dopisov protikorupcijske komisije

Komisija za preprečevanje korupcije je NO OT odstopila dve zadevi. Dopis številka 06210881/2012-6 z dne 19.11.2012 in dopis številka 06210-959/2012-6 z dne 13.12.2012, ob tem pa
podala tudi eno vlogo št. 06210-909/2012-3 z dne 21.11.2012 za posredovanje informacij. Po
daljši razpravi sta bila dana na glasovanje dva sklepa.
PREDLOG SKLEPA 111-27-6:
Nadzorni odbor sprejme sklep, da se odda vloga na občinsko upravo v kateri jih
naprošamo, da navedbe v vseh treh točkah dopisa št. 06210-881/2012-6 z dne 19.11.2012
in št. 06210-959/2012-6 z dne 13.12.2012 preučijo ter nam sporočijo pojasnila, njihova
mnenja ter komentarje na navedbe Komisije za preprečevanje korupcije.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
PREDLOG SKLEPA 112-27-6:
Nadzorni odbor sprejme sklep, da se pregleda arhiv NO od trenutka, ko se je v Občini
Tržič pričel izvajati projekt kohezije pa do danes in evidentira vse eventualne ugotovitve
NO, ki se tičejo omenjenega projekta.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.

K 7. točki:

Pregled poslovanja podjetja BIOS

Člani NO so se po razpravi dogovorili, da nadaljujejo z začrtanim programom dela ter izvedejo
načrtovani pregled poslovanja občinskega podjetja BIOS. Da bi se čim kvalitetnejše pripravili na
izvedbo pregleda so sprejeli sledeči sklep.
PREDLOG SKLEPA 113-27-7:
Nadzorni odbor sprejme sklep, da v skladu z letnim načrtom dela opravi pregled
poslovanja podjetja BIOS. Zato naprošamo občinsko upravo, da nam posreduje sledečo
dokumentacijo: ustanovne akte podjetja, pogodbe o sodelovanju med ustanoviteljico in
podjetjem, letni bilanci podjetja BIOS za leti 2010 in 2011, letni načrt dela za leti 2012 in
2013 ter poročila o že izvedenih pregledih poslovanja ali opravljenih revizij v podjetju
BIOS.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.

K 8. točki:

Razno

Člani NO so ponovno pregledali ponudbo o izobraževanju, katera jim je bila posredovana.
Predsednica NO mag. Alenka BRADAČ je vse prisotne pozvala, da naj se glede tega, katerega
modula razpisanega izobraževanja in kdaj, bi se posamezni član udeležil, predhodno javijo v
tajništvo NO, da se dogovorijo ostale podrobnosti.
Seja je bila zaključena ob 19:30 uri.

Zapisal
Boris TOMAZIN

mag. Alenka BRADAČ
predsednica
Nadzornega odbora Občine Tržič

