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Številka:  9001-0001/2015 
Datum:   24.9.2015 
 
 
 

Z A P I S N I K 
 
 

10. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, ki je bila v sredo, 
23. septembra 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 
 
OSTALI PRISOTNI: Drago ZADNIKAR, spec., direktor OU OT, Silvo Buček, direktor podjetja 

BIOS d.o.o. Tržič, Jure ZADNIKAR, uradnik pisarniškega poslovanja v podjetju BIOS d.o.o., 

Pavel BARABAŠ – računovodski servis. 

ZAPISNIK: Katja Rekelj 
 
 

DNEVNI RED: 
 

1. Pregled poslovanja podjetja BIOS d.o.o., Tržič (vabljeni predstavniki podjetja), 

2. Potrditev zapisnika 9. seje Nadzornega odbora Občine Tržič, z dne 24.8.2015,  

3. Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 9. seji, 24.8.2015, 

4. Razno. 

 
Predsednik NO Boštjan MEŠIČ je pozdravil vse prisotne na 10. 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: 
 

Pregled poslovanja podjetja BIOS d.o.o., Tržič 

Predsednik NO Boštjan MEŠIČ je najprej preveril prisotnost vabljenih predstavnikov iz podjetja 

BIOS d.o.o., Tržič in ugotovil, da so na seji prisotni vsi. Prosil je za predstavitev dokumentov 

podjetje BIOS d.o.o., Tržič, za katere so zaprosili člani Nadzornega odbora in jih tudi prejeli. 

Silvo BUČEK, direktor podjetja BIOS d.o.o., Tržič je uvodoma predstavil zgodovino podjetja in 

pa sam namen njegovega delovanja. Direktor občinske uprave Drago Zadnikar, spec. je kot 

predstavnik ustanoviteljice podjetja na kratko povzel katera dela podjetje BIOS d.o.o. za Občino 

opravlja in obrazložil zakaj se mu delovanje tega podjetja tudi v nadaljnje zdi smiselno. Člani 
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NO so predstavnikom podjetja BIOS d.o.o., Tržič postavljali vprašanja, ki se nanašajo na potek 

njihovega poslovanja in  smiselnost obstoja samega podjetja. Predstavniki podjetja so na 

vprašanja korektno odgovarjali. Predsednik NO je predstavnike podjetja BIOS d.o.o. in 

predstavnika ustanoviteljice podjetja pozval naj na kratko napišejo katera dela podjetje opravlja 

in pa nadaljnjo vizijo podjetja, da bo upravičenost samega podjetja vidna že iz tega dokumenta. 

Člani NO se bodo v sklopu naslednje seje posvetili pregledu dokumentacije o poslovanju. G. 

Barabaš iz računovodske službe je povedal, da se vsa računovodska dokumentacija po sami 

obdelavi vrne v podjetje. Člani NO so povedali, da jih bodo pri pregledu zanimale predvsem 

pogodbe, računi, postopki zbiranja ponudb , koncesijske pogodbe itd. iz leta 2014. Prisotni so 

se dogovorili, da se pregled opravi na sedežu podjetja BIOS d.o.o., Tržič 5.10.2015 ob 17.00. 

Pri pregledu bo prisoten predstavnik podjetja g. Jure Zadnikar. 

  
  
K 2. točki: Potrditev zapisnika 9. seje Nadzornega odbora Občine Tržič, z dne 

24.8.2015 

Člani Nadzornega odbora so pregledali zapisnik 9. redne seje. Pripomb na zapisnik ni bilo zato 
so sprejeli naslednji  

 
PREDLOG SKLEPA 34-10-2:  
Člani NO sprejmejo zapisnik 9. redne seje z dne 24.8.2015.  
 
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 

 

 
K 3. točki:  Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 9. seji, 24.8.2015 

Člani NO so pregledali realizacijo sklepov sprejetih na 9. redni seji in ugotovili, da so bili vsi 

sklepi realizirani.  
 
PREDLOG SKLEPA 35-10-3:  
Člani NO sprejmejo pregled in realizacijo sklepov sprejetih na 9. redni seji, z dne 
24.8.2015. 
 
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 4. točki:              Razno 
 
Pod točko Razno člani NO niso obravnavali nobene vsebine. 
 
Seja je bila zaključena ob  19.20 uri. 
 
 
Zapisala: Boštjan MEŠIČ 

  

Katja Rekelj Predsednik 

 Nadzornega odbora Občine Tržič 

 

 

 

 

 



 
  

  

  

  



 
 


