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Številka:  9001-0001/2015 
Datum:   18.5.2015 
 
 
 

Z A P I S N I K 
 
 

6. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, ki je bila v četrtek, 
14. maja 2015 ob 16.00 uri v mali sejni sobi Občine Tržič  

 
 
PRISOTNI ČLANI NO: Boštjan MEŠIČ, mag. Alenka BRADAČ, Boris TOMAZIN, Edvard 
POLAJNAR,mag. Matjaž DOVŽAN 
 
 
ZAPISNIK: Katja REKELJ 
 
 
 

DNEVNI RED: 
 

1. Potrditev zapisnika 5. seje Nadzornega odbora Občine Tržič, z dne 22.4.2015, 

2. Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 5. seji, 22.4.2015 

3. Priprava osnutka poročila o pregledu zaključnega računa občine Tržič za leto 2014, 

4. Priprava na pregled poslovanja podjetja BIOS, d.o.o. Tržič,  

5. Razno. 

 
Predsednik NO Boštjan MEŠIČ je pozdravil vse prisotne na 6. 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: Potrditev zapisnika 5. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, z 

dne 22.4.2015 
 
  
Člani NO OT so pregledali zapisnik 5. redne seje NO, z dne 22.4.2015. Pripomb na zapisnik ni 
bilo, zato so sprejeli naslednji  
 
PREDLOG SKLEPA 19-6-1:  
Sprejme se zapisnik 5. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, z dne 22.4.2015. 
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PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 2. točki: Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 5. redni seji, 22.4.2015 
 

Člani Nadzornega odbora so pregledali realizacijo sklepov sprejetih na 5. redni seji in ugotovili, 
da so bili vsi sklepi realizirani. Sprejeli so naslednji 

 
PREDLOG SKLEPA 20-6-2:  
Člani NO sprejmejo pregled in realizacijo sklepov sprejetih na 5. redni seji, z dne 
22.4.2015. 
  
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 

 

 
K 3. točki: Priprava osnutka poročila o pregledu zaključnega računa 

občine Tržič za leto 2014 

 
Boris Tomazin je pripravil osnutek poročila kot je bilo dogovorjeno na zadnji seji. Boštjan Mešič 
je povedal, da se osnutek poročila nahaja tudi v Box-u. Predstavil je tudi kako je uredil zadeve v 
Box-u in kaj se nahaja v kateri mapi. Boštjan Mešič je povedal, da je uvodni del že popravil oz. 
razširil in prosil ostale člane naj podajo svoje pripombe in ugotovitve. Člani NO bodo vsak zase 
dopolnili osnutek poročila in poročilo dokončali, ko prejmejo vse potrebne odgovore s strani 
občinske uprave. Katja Rekelj pa bo v imenu članov NO prosila direktorja občinske uprave, če 
jim odgovore, ki so jih že prejeli lahko posreduje še v Wordovi obliki, da bodo tekst lažje vnesli v 
besedilo končnega poročila. 
 

 
K 4. točki:              Priprava na  pregled poslovanja podjetja BIOS d.o.o., Tržič 
 
Člani NO so se dogovorili, da se bodo v skladu z letnim planom pripravili na pregled podjetja 
Bios. Dogovorili so se tudi o obsegu nadzora in v zvezi s tem sprejeli naslednji    
 
PREDLOG SKLEPA 21-6-4: 
Člani Nadzornega odbora OT bodo pripravili sklep o uvedbi pregleda podjetja Bios 
d.o.o., Tržič. Obseg nadzora bo zajemal pregled poslovanja v letu 2014 in pregled 
priporočil (oz. upoštevanje le-teh), ki so bila dana pri poročilu, ki je bilo izdelano 
leta 2013. Sklep bo poslan na sedež podjetja Bios in županu OT. 
 
PRISOTNIH       5     
ZA                     5       
PROTI               5           
Sklep je bil sprejet. 
 
K 5. točki:              Razno: 
   
Člani NO so se seznanili z aktualnimi dopisi za izobraževanja. V poštev pridejo naslednji 
termini: 
26.5.2015 – seminar z naslovom Standardna znanja za člane občinskih svetov in nadzornih 
odborov občin (Fakulteta za upravo; Alenka Bradač, Boštjan Mešič). 
16.6.2015 – seminar z naslovom Kako se izvede nadzor in izdela poročilo o nadzoru (Nebra 
d.o.o.; Alenka Bradač) 
 
Matjaž Dovžan je opozoril ostale člane, da je dopis Ministrstva za javno upravo, ki opozarja na 
določene nepravilnosti in neusklajenosti temeljnih aktov delovanja občinske uprave, občinskega 
sveta in nadzornega odbora še enkrat natančno prebral in, da je zakon potrebno upoštevati 
kljub temu, da dokumenti še niso urejeni oz. skladni med sabo. 

 



 
Naslednja seja Nadzornega odbora je predvidena 27. maja ob 17.00 oz. 3. junija ob 17.00. 
Seja je bila zaključena ob  17.55 uri. 
 
 

Zapisala Boštjan MEŠIČ 

  

Katja Rekelj Predsednik 

 Nadzornega odbora Občine Tržič 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  


