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Številka:  9001-0001/2015 
Datum:   22.10.2015 
 
 
 

Z A P I S N I K 
 
 

12. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, ki je bila v sredo, 
21. oktobra 2015 ob 17.00 uri v prostorih podjetja BIOS d.o.o., Tržič, kasneje pa v mali 

sejni sobi Občine Tržič 
 
 
PRISOTNI ČLANI NO: Boštjan MEŠIČ, mag. Alenka BRADAČ, Boris TOMAZIN, Edvard 
POLAJNAR,mag. Matjaž DOVŽAN 
 
OSTALI PRISOTNI: Jure ZADNIKAR, uradnik pisarniškega poslovanja v podjetju BIOS d.o.o. 

ZAPISNIK: Katja Rekelj 
 
 

DNEVNI RED: 
 
1. Nadaljevanje pregleda poslovanja podjetja BIOS d.o.o., Tržič (na sedežu podjetja), 
2. Potrditev zapisnika 11. seje Nadzornega odbora Občine Tržič, z dne 5.10.2015, 
3. Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 11. seji, 5.10.2015, 
4. Dogovor in zadolžitve za pripravo poročila o pregledu podjetja BIOS d.o.o., Tržič, 
5. Dogovor o izvedbi naslednjega pregleda v skladu z letnim načrtom dela NO, 
6. Razno. 
 

 
Predsednik NO Boštjan MEŠIČ je pozdravil vse prisotne na 12. redni seji Nadzornega odbora 
OT in vprašal, če se vsi strinjajo s predlaganim dnevnim redom. Ker pripomb ni bilo so člani NO 
sprejeli naslednji 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Sprejme se predlagani dnevni red.  
 
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 
Dnevni red je bil soglasno sprejet. 
 
 
K 1. točki:   Nadaljevanje pregleda poslovanja podjetja BIOS d.o.o., Tržič 
 
Člani NO so na sedežu podjetja BIOS d.o.o., Tržič opravili kratek pregled zahtevane 
dokumentacije. Ker prisotna oseba s podjetja BIOS d.o.o., Tržič g. Jure Zadnikar za predajo 
ostale zahtevane dokumentacije ni imel pooblastila so se člani NO odločili, da bodo pregled 
nadaljevali v naknadno dogovorjenem terminu ob prisotnosti direktorja podjetja g. Silvo Bučka. 
Pregled na sedežu BIOSa so člani NO zaključili ob 17.20. 
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K 2. točki: Potrditev zapisnika 11. seje Nadzornega odbora Občine Tržič, z dne 

5.10.2015 

Člani Nadzornega odbora so pregledali zapisnik 11. redne seje. Pripomb na zapisnik ni bilo zato 

so sprejeli naslednji  

 
PREDLOG SKLEPA 38-12-2:  
Člani NO sprejmejo zapisnik 11. redne seje z dne 5.10.2015.  
 
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 

 

 
K 3. točki:  Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 11. seji, 5.10.2015 

Člani NO so pregledali realizacijo sklepov sprejetih na 11. redni seji in ugotovili, da so bili vsi 
sklepi realizirani.  

 
PREDLOG SKLEPA 39-12-3:  
Člani NO sprejmejo pregled in realizacijo sklepov sprejetih na 11. redni seji, z dne 
5.10.2015. 
 
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 4. točki:        Dogovor in zadolžitve za pripravo poročila o pregledu podjetja BIOS            
                        d.o.o., Tržič 
 
Ker člani NO OT še niso pregledali celotne dokumentacije si posledično še niso mogli razdeliti 
nalog, ki zadevajo oblikovanje osnutka poročila. Boris Tomazin pa bo v naslednjih dneh pripravil 
kratko dispozicijo v katero se bo kasneje vnašalo besedilo. 
Ker je bil prvotno izdan sklep o pregledu podjetja BIOS d.o.o. vezan na obdobje od maja do 
septembra so se člani odločili, da izdajo nov sklep o podaljšanju pregleda podjetja BIOS d.o.o, 
Tržič in sicer do 31.12.2015. V zvezi s tem so sprejeli naslednji 
 
PREDLOG SKLEPA 40-12-4:  
Sprejme in izda se nov sklep o podaljšanju pregleda podjetja BIOS d.o.o., Tržič in sicer 
do 31.12.2015. Sklep se vroči podjetju BIOS d.o.o., Tržič in občinski upravi OT. 
 
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 5. točki:        Dogovor o izvedbi naslednjega pregleda v skladu z letnim načrtom dela  
                        NO 
 
Člani NO bodo v nadaljevanju in v skladu s svojim letnim načrtom pregledovali enega od 
zaključenih javnih naročil iz leta 2014/2015. Zaprosilo za seznam javnih naročil iz leta 
2014/2015 pripravi Katja Rekelj in ga vroči direktorju OU OT. Na podlagi tega člani NO 
sprejmejo naslednji 
 
PREDLOG SKLEPA 41-12-5:  
Sprejme in izda se nov sklep o pregledu javnega naročila in hkrati zaprosi občinsko 
upravo OT za seznam vseh zaključenih javnih naročil iz leta 2014/2015. 



 
 
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 6. točki:        Razno          
      
Pod točko Razno je Matjaž DOVŽAN povedal, da se bo posvetil Poslovniku NO, da se vnesejo 
spremembe in popravki na katere so bili opozorjeni. 
 
Člani NO oz. Katja Rekelj pa bo prosila tudi vodjo Urada za finance go. Meto Maček, da pove 
koliko razpoložljivih sredstev ima Nadzorni odbor v tem letu še na voljo. Člani NO so se 
pogovarjali tudi o tem, da bi na občinsko upravo naslovili svoj predlog glede njihove 
proračunske postavke. 
 
Datum naslednje seje NO OT se bo določil kasneje. 
 
 
 
   
Seja je bila zaključena ob  18.30 uri. 
 
 
Zapisala: Boštjan MEŠIČ 

  

Katja Rekelj Predsednik 

 Nadzornega odbora Občine Tržič 

 

 

 

 

  
  
  

  



 
  

  

  

 


