NADZORNI ODBOR
Številka: 9001-0001/2015
Datum: 27.11.2015

ZAPISNIK
13. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, ki je bila v sredo,
25. novembra 2015 ob 17.00 uri v pa 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 12. seje Nadzornega odbora Občine Tržič, z dne 21.10.2015,
2. Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 12. seji, 21.10.2015,
3. Dogovor za pregled javnega naročila v skladu s predloženim seznamom,
4. Pregled in sprejetje sprememb poslovnika NO OT,
5. Dogovor o nadaljevanju pregleda BIOS d.o.o., Tržič,
6. Pregled in potrditev odgovora na dopis občinske uprave in župana,
7. Razno.
Predsednik NO Boštjan MEŠIČ je pozdravil vse prisotne na 13. redni seji Nadzornega odbora
OT in vprašal, če se vsi strinjajo s predlaganim dnevnim redom. Člani so se dogovorili, da bodo
6. točko obravnavali pred točko 5. Člani NO so sprejeli naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Sprejme se predlagani dnevni red z upoštevanimi spremembami.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Dnevni red je bil soglasno sprejet.

K 1. točki:

Potrditev zapisnika 12. seje Nadzornega odbora Občine Tržič, z dne
21.10.2015

Člani Nadzornega odbora so pregledali zapisnik 12. redne seje. Pripomb na zapisnik ni bilo zato
so sprejeli naslednji
PREDLOG SKLEPA 42-13-1:
Člani NO sprejmejo zapisnik 12. redne seje z dne 21.10.2015.
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PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.
K 2. točki:

Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 12. seji, 21.10.2015

Člani NO so pregledali realizacijo sklepov sprejetih na 12. redni seji in ugotovili, da so bili vsi
sklepi realizirani.
PREDLOG SKLEPA 43-13-2:
Člani NO sprejmejo pregled in realizacijo sklepov sprejetih na 12. redni seji, z dne
21.10.2015.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.
K 3. točki:

Dogovor za pregled javnega naročila v skladu s predloženim seznamom

Člani NO OT so pregledali seznam javnih naročil, ki so ga prejeli s strani občinske uprave OT.
Dogovorili so se, da bodo pregledali vsa javna naročila, ki so v povezavi z gradnjo
večnamenske stavbe v Kovorju (16/2014, 58/2014, 72/2014). Za dodatne informacije o javnih
naročilih bodo zaprosili občinsko upravo OT.
K 4. točki:

Pregled in sprejetje sprememb poslovnika NO OT

Člani NO so pregledali osnutek Poslovnika, ki ga je pripravil Matjaž Dovžan. Matjaž Dovžan je
tudi pojasnil kje in zakaj so bile vnešene določene spremembe. Člani so se s spremembami
strinjali in na podlagi tega sprejeli naslednji
PREDLOG SKLEPA 44-13-4:
Sprejme se predlog Poslovnika, ki se ga v nadaljevanju skupaj z dopisom posreduje v
vednost občinski upravi OT. Čistopis poslovnika se objavi v Uradnem listu.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.
K 5. točki:

Pregled in potrditev odgovora na dopis občinske uprave in župana

Člani NO so se odločili, da se na odgovor OU OT, ki je bil podan v zvezi z njihovimi dopisi
odzovejo z daljšim pojasnilom. V zvezi s tem so sprejeli naslednji sklep
PREDLOG SKLEPA 45-13-5:
Odgovor oz. pojasnilo v obliki dopisa se pošlje županu mag. Borutu Sajovicu.
PRISOTNIH
ZA
PROTI

5
3
0

Sklep je bil sprejet.
Dva od prisotnih članov sta se pri glasovanju vzdržala.

K 6. točki:

Dogovor o nadaljevanju pregleda BIOS d.o.o., Tržič

Člani NO so se dogovorili, da bi na naslednji seji nadaljevali s pregledom podjetja Bios d.o.o.,
Tržič. Na seji je nujna prisotnost direktorja podjetja g. Silvo Bučka. Katja Rekelj preveri, če sta g.
Buček in g. Zadnikar Jure na predviden datum naslednje seje, 16.12. ob 17.00 dosegljiva. V
primeru, da bosta na seji lahko prisotna, se pošlje vabilo za 14. redno sejo tudi njima.
K 7. točki:

Razno

Člani NO so se dogovorili, da bi okvirni letni plan dela NO za leto 2016 pripravili čimprej in se do
njega dokončno opredelili že na decembrski seji.

Seja je bila zaključena ob 19.20 uri.
Zapisala:
Katja Rekelj

Boštjan MEŠIČ
Predsednik
Nadzornega odbora Občine Tržič

