NADZORNI ODBOR
Številka: 9001-0001/2015
Datum: 7.10.2015

ZAPISNIK
11. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, ki je bila v ponedeljek,
5. oktobra 2015 ob 17.00 uri v prostorih podjetja BIOS d.o.o., Tržič
PRISOTNI ČLANI NO: Boštjan MEŠIČ, mag. Alenka BRADAČ, Boris TOMAZIN, Edvard
POLAJNAR,mag. Matjaž DOVŽAN
OSTALI PRISOTNI: Silvo Buček, direktor podjetja BIOS d.o.o. Tržič, Jure ZADNIKAR, uradnik
pisarniškega poslovanja v podjetju BIOS d.o.o.
ZAPISNIK: Katja Rekelj

DNEVNI RED:
1. Pregled poslovanja podjetja BIOS d.o.o., Tržič (na sedežu podjetja),
2. Potrditev zapisnika 10. seje Nadzornega odbora Občine Tržič, z dne 23.9.2015,
3. Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 10. seji, 23.9.2015,
4. Razno.
Predsednik NO Boštjan MEŠIČ je pozdravil vse prisotne na 11. 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

Člani NO so na sedežu podjetja BIOS d.o.o., Tržič opravili 2. del pregleda, in sicer pregled
poslovne dokumentacije. Jure Zadnikar je na začetku povedal katere pogodbe iz leta 2014 so
na vpogled in katere zadeve urejajo. Člani NO so pogledali tudi prejete in izdane račune iz leta
2014 in pa nekaj Poročil o delih, ki jih je opravilo podjetje BIOS d.o.o., Tržič. Člani NO so
postavili tudi nekaj vprašanj o poteku poslovnih procesov v podjetju, na katere je direktor Silvo
Buček sproti odgovarjal. Člani NO so prosili, če se jim lahko posreduje, še seznam vseh
dobaviteljev s katerimi poslujejo (seznam naj bi bil napisan od največjega do najmanjšega
dobavitelja). Prosili pa so tudi, če lahko na vpogled dobijo kartico bančnih izpiskov, da bi si
lahko na naslednji seji vse ogledali in na podlagi ugotovitev zastavili še dodatna vprašanja.
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K 2. točki:

Potrditev zapisnika 10. seje Nadzornega odbora Občine Tržič, z dne
23.9.2015

Člani Nadzornega odbora so pregledali zapisnik 10. redne seje. Pripomb na zapisnik ni bilo zato
so sprejeli naslednji
PREDLOG SKLEPA 36-11-2:
Člani NO sprejmejo zapisnik 10. redne seje z dne 23.9.2015.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.
K 3. točki:

Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 10. seji, 23.9.2015

Člani NO so pregledali realizacijo sklepov sprejetih na 10. redni seji in ugotovili, da so bili vsi
sklepi realizirani.
PREDLOG SKLEPA 37-11-3:
Člani NO sprejmejo pregled in realizacijo sklepov sprejetih na 10. redni seji, z dne
23.9.2015.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.
K 4. točki:

Razno

Pod točko Razno je Matjaž Dovžan opozoril ostale člane NO, da je bil sprejet in objavljen nov
Statut Občine Tržič. Člani NO bodo sedaj lahko odpravili nepravilnosti oz. pomanjkljivosti
Poslovnika NO na katere so bili opozorjeni s strani Službe za lokalno samoupravo oz. direktorja
občinske uprave.
Naslednja seja Nadzornega odbora in nadaljnji pregled poslovanja podjetja BIOS d.o.o., Tržič
bo predvidoma v sredo, 21.10.2015 ob 17.00.
Seja je bila zaključena ob 20.40 uri.
Zapisala:
Katja Rekelj

Boštjan MEŠIČ
Predsednik
Nadzornega odbora Občine Tržič

