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Številka:  9001-0001/2015 
Datum:   27.8.2015 
 
 
 

Z A P I S N I K 
 
 

9. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, ki je bila v ponedeljek, 
24. avgusta 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 8. seje Nadzornega odbora Občine Tržič, z dne 23.6.2015, ter 

potrditev zapisnika 1. korespondenčne seje, z dne 3.6.2015 in zapisnika 2. 

korespondenčne seje, z dne 13.7.2015, 

2. Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 8. seji, 23.6.2015, 

3. Izvedba nadzora BIOS, d.o.o. Tržič, 

4. Poročanje o udeležbi na seminarju »Nadzorni odbor občin Kako se izvede in izdela 

poročilo o nadzoru«,  

5. Razno. 

 
Predsednik NO Boštjan MEŠIČ je pozdravil vse prisotne na 9. 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 8. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, z 

dne 23.6.2015, ter potrditev zapisnika 1. korespondenčne seje, z dne 
3.6.2015 in zapisnika 2. korespondenčne seje, z dne 13.7.2015 
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Člani NO OT so pregledali zapisnik 8. redne seje NO, z dne 23.6.2015 ter zapisnik 1. 
korespondenčne seje, z dne 3.6.2015 in zapisnik 2. Korespondenčne seje, z dne 13.7.2015. 
Pripomb na zapisnike ni bilo, zato so sprejeli naslednji  
 
PREDLOG SKLEPA 31-9-1:  
Sprejme se zapisnik 8. redne seje NO, z dne 23.6.2015 ter zapisnik 1. korespondenčne 
seje, z dne 3.6.2015 in zapisnik 2. korespondenčne seje, z dne 13.7.2015.  
  
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 2. točki: Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 8. redni seji, 23.6.2015 
 

Člani Nadzornega odbora so pregledali realizacijo sklepov sprejetih na 8. redni seji in ugotovili, 

da so bili vsi sklepi realizirani.  
 
PREDLOG SKLEPA 32-9-2:  
Člani NO sprejmejo pregled in realizacijo sklepov sprejetih na 8. redni seji, z dne 
23.6.2015. 
  
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 

 
 
K 3. točki: Izvedba nadzora BIOS, d.o.o. Tržič 

Člani Nadzornega odbora so preleteli gradivo, ki so ga na podlagi zaprosila prejeli s strani 
podjetja BIOS d.o.o., Tržič. Sklenili so, da bodo v nadaljevanju izvedbe nadzora opravili dva 
sestanka, in sicer bodo na prvem sestanku opravili pregled dokumentov, drugi sestanek pa naj 
bi se opravil na samem sedežu podjetja BIOS d.o.o., Tržič. Prvi sestanek bodo člani NO OT 
organizirali v sklopu svoje 10. redne seje, dne 23.9.2015. Na sejo bodo vabljeni zakoniti 
zastopniki podjetja BIOS d.o.o., Tržič, pripravljavci gradiva, pooblaščena oseba za 
računovodstvo in predstavnik Občine Tržič, kot ustanoviteljice podjetja. V zvezi s tem so člani 
NO OT sprejeli naslednji sklep: 
 
PREDLOG SKLEPA 33-9-3:  
Člani NO na svojo 10. redno sejo, ki bo 23.9.2015 ob 17.00 v mali sejni sobi povabijo 
zakonite zastopnike podjetja BIOS d.o.o., Tržič, pripravljavce gradiva, pooblaščeno 
osebo za računovodstvo in predstavnika Občine Tržič, kot ustanoviteljice podjetja. Katja 
Rekelj pripravi vabilo in ga po elektronski pošti pošlje povabljencem. 
 
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 

 

 
K 4. točki:              Poročanje o udeležbi na seminarju »Nadzorni odbor občin Kako se                           

izvede in izdela poročilo o nadzoru« 

Mag. Alenka Bradač je ostalim članom predstavila vsebino seminarja z naslovom »Nadzorni 
odbor občin Kako se izvede in izdela poročilo o nadzoru«. Na elektronske naslove članov je 
posredovala tudi vsebino, ki so jo na seminarju obravnavali. Opozorila je, da je potrebno na 
spletni strani objaviti še vabila sej, končna poročila in gradiva Nadzornega odbora. 
 
 
 
 

 



 
K 5. točki:              Razno 
 
15.9.2015 se bo v Ljubljani odvijal še en seminar za člane Nadzornih odborov z naslovom 
»Delovanje nadzornih odborov občin«. Katja Rekelj prijavi članico mag. Alenko Bradač na 
seminar in uredi vse potrebno. 
 
 
Seja je bila zaključena ob  17.40 uri. 
 
 
Zapisala: Boštjan MEŠIČ 

  

Katja Rekelj Predsednik 

 Nadzornega odbora Občine Tržič 

 

 

 

 

  

  



 
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
  


