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Številka:  9001-0001/2015 
Datum:   28.5.2015 
 
 
 

Z A P I S N I K 
 
 

7. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, ki je bila v sredo, 
27. maja 2015 ob 17.00 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 6. seje Nadzornega odbora Občine Tržič, z dne 14.5.2015, 

2. Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 6. seji, 14.5.2015 

3. Dokončno oblikovanje osnutka poročila o pregledu zaključnega računa občine Tržič za 

leto 2014, 

4. Določitev obsega pregleda podjetja BIOS, d.o.o. Tržič,  

5. Razno. 

 
Predsednik NO Boštjan MEŠIČ je pozdravil vse prisotne na 7. 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 6. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, z 

dne 14.5.2015 
 
  
Člani NO OT so pregledali zapisnik 6. redne seje NO, z dne 14.5.2015. Pripomb na zapisnik ni 
bilo, zato so sprejeli naslednji  
 
PREDLOG SKLEPA 22-7-1:  
Sprejme se zapisnik 6. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, z dne 14.5.2015. 
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PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 2. točki: Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 6. redni seji, 14.5.2015 
 

Člani Nadzornega odbora so pregledali realizacijo sklepov sprejetih na 6. redni seji in ugotovili, 

da so bili vsi sklepi realizirani. Sprejeli so naslednji 

 
PREDLOG SKLEPA 23-7-2:  
Člani NO sprejmejo pregled in realizacijo sklepov sprejetih na 6. redni seji, z dne 
14.5.2015. 
  
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 

 
 
K 3. točki: Dokončno oblikovanje osnutka poročila o pregledu 

zaključnega računa občine Tržič za leto 2014 

 
Člani NO so skupaj pregledali osnutek poročila ter hkrati vnesli še določene dopolnitve in 
popravke besedila. Člani NO so se dogovorili, da v kolikor bi še kdo želel, da se kakšno 
priporočilo vnese v osnutek poročila, to do konca tedna pošlje Boštjanu Mešiču na njegov 
elektronski naslov. Člani naj napišejo tudi na kateri del se priporočilo nanaša. Hkrati so se 
domenili, da vsak član napiše nekaj stavkov o generalni ugotovitvi in prav tako do petka 
posreduje Boštjanu Mešiču na njegov elektronski, da bo lahko oblikoval končni povzetek. 
Sprejeli so naslednji  
 
PREDLOG SKLEPA 24-7-3:  
Člani NO do petka 29.5.2015 pošljejo morebitna dodatna priporočila in povzetke za 
oblikovanje končne generalne ugotovitve Boštjanu Mešiču na njegov elektronski naslov. 
Boštjan Mešič bo do ponedeljka 1.6.2015 dokončno izoblikoval osnutek poročila, ki ga 
bodo člani potrdili na korespondenčni seji. Po sprejetju se osnutek poročilo posreduje v 
pregled občinski upravi Občine Tržič.  
 
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 

 
 
K 4. točki:              Določitev obsega pregleda podjetja BIOS d.o.o., Tržič 
 
Člani NO so se dogovorili o obsegu pregleda podjetja BIOS, d.o.o. Tržič in sicer se bo v prvem 
delu pregleda na podjetje BIOS poslalo zaprosilo za poslovni načrt leta 2014, zaključni račun za 
leto 2014, pogodbe, ki so služile kot osnova za izplačilo računov v letu 2014, nadaljnjo vizijo 
podjetja in poročilo o tem koliko so se upoštevala priporočila in ugotovitve zadnjega poročila o 
pregledu podjetja iz leta 2013. 
V drugem delu pregleda bodo člani NO pregledali računovodske izkaze in pojasnila, prejete in 
izdane račune, bančne izpiske. Za sestanek se bodo naknadno dogovorili z odgovorno osebo v 
podjetju BIOS in prosili, da se sestanka udeleži tudi oseba, ki za podjetje opravlja računovodske 
storitve. 
 
PREDLOG SKLEPA 25-7-4: 
Člani Nadzornega odbora OT bodo podjetju BIOS d.o.o., Tržič poslali zaprosilo za 
naslednje dokumente: poslovni načrt za leto 2014, zaključni račun za leto 2014, pogodbe, 
ki so služile kot osnova za izplačilo računov v letu 2014, nadaljnjo vizijo podjetja in 
poročilo o tem koliko so se upoštevala priporočila in ugotovitve zadnjega poročila o 

 



 
pregledu podjetja iz leta 2013. Prosijo, da se jim dokumentacijo pošlje v elektronski 
obliki. Zaprosilo pripravi Katja Rekelj. 
 
PRISOTNIH       5     
ZA                     5       
PROTI               5           
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
K 5. točki:              Razno: 
   
Člani NO pod točko Razno niso obravnavali nobene teme. 
 
 
Naslednja seja Nadzornega odbora je predvidena 23. junija ob 17.00. 
 
Seja je bila zaključena ob  19.35 uri. 
 
 
Zapisala Boštjan MEŠIČ 

  

Katja Rekelj Predsednik 

 Nadzornega odbora Občine Tržič 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  


