NADZORNI ODBOR
Številka: 9001-0001/2015
Datum: 21.12.2015

ZAPISNIK
14. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, ki je bila v sredo,
16. decembra 2015 ob 17.00 uri v prostorih podjetja BIOS d.o.o., Tržič, kasneje 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
OSTALI PRISOTNI: Katarina Turk (nova sodelavka Nadzornega odbora s strani občinske
uprave OT, sejo je zapustila ob 19.00), Silvo Buček – direktor podjetja Bios d.o.o., Tržič in Jure
Zadnikar - uradnik pisarniškega poslovanja v podjetju BIOS d.o.o.

DNEVNI RED:
1. Nadaljevanje pregleda podjetja Bios d.o.o., Tržič (na sedežu podjetja),
2. Potrditev zapisnika 13. seje Nadzornega odbora Občine Tržič, z dne 25.11.2015,
3. Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 13. seji, 25.11.2015,
4. Priprava poročila pregleda podjetja Bios d.o.o., Tržič,
5. Obravnava in sprejetje Programa dela NO za leto 2016,
6. Razno.
Predsednik NO Boštjan MEŠIČ je pozdravil vse prisotne na 14. redni seji Nadzornega odbora
OT in vprašal, če se vsi strinjajo s predlaganim dnevnim redom. Člani so sprejeli naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Sprejme se predlagani dnevni red.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
K 1. točki :

Nadaljevanje pregleda podjetja Bios d.o.o., Tržič (na sedežu podjetja).

Člani NO so na sedežu podjetja Bios d.o.o. Tržič še naprej pregledovali dokumentacijo podjetja.
Ob pregledu so si pripravili tudi krajše zapiske in postavili vprašanja na katere so prejeli
odgovore. Člani so podjetje zapustili ob 18:40 in sejo nadaljevali v mali sejni sobi Občine Tržič.
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K 2. točki:

Potrditev zapisnika 13. seje Nadzornega odbora Občine Tržič, z dne
25.11.2015

Člani Nadzornega odbora so pregledali zapisnik 13. redne seje. Pripomb na zapisnik ni bilo zato
so sprejeli naslednji
PREDLOG SKLEPA 46-14-2:
Člani NO sprejmejo zapisnik 13. redne seje z dne 25.11.2015.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.
K 3. točki:

Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 13. seji, 25.11.2015

Člani NO so pregledali realizacijo sklepov sprejetih na 13. redni seji in ugotovili, da so bili vsi
sklepi realizirani.
PREDLOG SKLEPA 47-14-3:
Člani NO sprejmejo pregled in realizacijo sklepov sprejetih na 13. redni seji, z dne
25.11.2015.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.
K 4. točki:

Priprava poročila pregleda podjetja Bios d.o.o., Tržič.

Boris Tomazin je vzorec poročila že pripravil in ga bo posredoval ostalim članom, da poročilo
dopolnijo in vnesejo svoje ugotovitve. Prav tako je potrebno oblikovati še končni del Poročila.
Osnutek poročila bodo člani NO dokončno pregledali in sprejeli na naslednji seji. Osnutek
poročila bodo nato posredovali občinski upravi OT.
K 5. točki:

Obravnava in sprejetje Programa dela NO za leto 2016

Člani NO so pregledali
naslednji

Plan dela za leto 2016. Vnesli so še manjše popravke in sprejeli

PREDLOG SKLEPA 48-14-5:
Sprejme se Plan dela Nadzornega odbora OT za leto 2016.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.
K 6. točki:

Razno

Člani NO so se odločili, da se pripravi sklep o pregledu javnega naročila povezanega z
izgradnjo večnamenske stavbe skupnega pomena v Kovorju in hkrati tudi zaprosilo za
dokumentacijo v povezavi s tem javnim naročilom. Na naslednjo sejo se povabi tudi glavne
akterje za izvedbo tega javnega naročila, da bodo članom NO lahko odgovorili na kakšno
vprašanje. V zvezi s tem so sprejeli naslednja dva sklepa:
PREDLOG SKLEPA 49-14-6:
Sklep o pregledu javnih naročil v povezavi z izgradnjo večnamenske stavbe skupnega

pomena v Kovorju (16/2014, 58/2014 in 72/2014) se pošlje občinski upravi OT.
PRISOTNIH
ZA
PROTI

5
5
0

Sklep je bil sprejet.
PREDLOG SKLEPA 50-14-6:
Oblikuje se zaprosilo za vpogled v dokumentacijo povezano z javnimi naročili izgradnje
večnamenske stavbe skupnega pomena v Kovorju (16/2014, 58/2014 in 72/2014) in ostale
pomembne dokumentacijo povezano s temi javnimi naročili. Zaprosilo se pošlje občinski
upravi OT.
PRISOTNIH
ZA
PROTI

5
5
0

Sklep je bil sprejet.

Člani NO so določili okvirni datum naslednje seje in sicer, 20.1.2016 ob 17.00 v mali sejni sobi
Občine Tržič.
Seja je bila zaključena ob 20.00 uri.
Zapisala:
Katja Rekelj

Boštjan MEŠIČ
Predsednik
Nadzornega odbora Občine Tržič

