NADZORNI ODBOR
Številka: 9001-0001/2015/104(402)
Datum: 21. 1. 2016

ZAPISNIK
15. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, ki je bila v sredo,
20. januarja 2016 ob 17.00 uri mali sejni sobi Občine Tržič
PRISOTNI ČLANI NO: Boštjan MEŠIČ, mag. Alenka BRADAČ, Boris TOMAZIN, Edvard
POLAJNAR,mag. Matjaž DOVŽAN
ZAPISNIK: Katarina Turk
OSTALI PRISOTNI: Vid Meglič – vodja Urada za gospodarstvo in družbene dejavnosti in Drago
Goričan – svetovalec Urada za gospodarstvo in družbene dejavnosti
DNEVNI RED:
1. Pregled javnih naročil povezanih z gradnjo večnamenske stavbe v Kovorju (na to točko
so povabljeni predstavniki OT),
2. Pregled zapisnika 14. redne seje,
3. Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 14. redni seji,
4. Priprava poročila o pregledu podjetja Bios d.o.o., Tržič,
5. Poročilo o delu NO v letu 2015,
6. Razno.
Predsednik NO, g. Boštjan Mešič je pozdravil vse prisotne na 15. redni seji Nadzornega odbora
OT. Vse prisotne je seznanil, da se bosta predstavnika Občine Tržič udeležila seje ob 18. uri,
zato predlaga, da se 1. točka dnevnega reda obravnava kasneje. Prav tako je predlagal, da se
točka o poročilu o delu NO v letu 2015 obravnava pred točko o poročilu o pregledu podjetja Bios
d.o.o.. Člani so se s predlogom strinjali. Člani NO so sprejeli naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Sprejme se dnevni red s predlaganimi spremembami.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
Sprejet je bil naslednji dnevni red:
1. Pregled zapisnika 14. redne seje,
2. Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 14. redni seji,
3. Poročilo o delu NO v letu 2015,
4. Priprava poročila o pregledu podjetja Bios d.o.o., Tržič,
5. Razno,
6. Pregled javnih naročil povezanih z gradnjo večnamenske stavbe v Kovorju.
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K 1. točki:
Potrditev zapisnika 14. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, z
dne 16. 12. 2015
Člani Nadzornega odbora so pregledali zapisnik 14. redne seje. Pripomb na zapisnik ni bilo zato
so sprejeli naslednji
PREDLOG SKLEPA 51-15-1:
Člani NO sprejmejo zapisnik 14. redne seje z dne 16. 12. 2015.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.
K 2. točki:

Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 14. seji, 16. 12. 2015

Člani NO so pregledali realizacijo sklepov sprejetih na 14. redni seji in ugotovili, da so bili vsi
sklepi realizirani.
PREDLOG SKLEPA 52-15-2:
Člani NO sprejmejo pregled in realizacijo sklepov sprejetih na 14. redni seji, z dne 16. 12.
2015.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.
K 3. točki:

Obravnava in sprejetje Poročila o delu NO v letu 2015

Člani NO so pregledali Poročilo o delu NO v letu 2015. Vnesli so še manjše popravke in sprejeli
naslednji
PREDLOG SKLEPA 53-15-3:
Sprejme se Poročilo o delu NO v letu 2015.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.
K 4. točki:

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

Člani NO so pregledali podane pripombe in dopolnitve osnutka poročila in dogovorili njegovo
strukturo. G. Boštjan Mešič bo posredoval dopolnjen osnutek poročila vsem ostalim članom še v
pregled in dopolnitve. Osnutek poročila bodo člani NO sprejeli na korespondenčni seji. Sprejet
osnutek poročila bodo nato posredovali občinski upravi OT in podjetju Bios d.o.o., Tržič.
K 5. točki:

Razno

Člani NO so se seznanili s Pravilnikom o delovanju Skupne službe notranje revizije Kranj, ki ga
je dne 6. 1. 2015 po elektronski pošti posredoval direktor OU. Člani NO so se seznanili tudi z
dopisom OU št. 9001-2/2015(21) z dne 5. 12. 2015, v katerem je OU podala mnenje o
posredovanem novem Poslovniku NO in sprejeli naslednji
PREDLOG SKLEPA 54-15-5:

Nadzorni odbor se je seznanil z dopisom občinske uprave št. 9001-2/2015(21). Potrjen
Poslovnik NO se skladno s sprejetim sklepom št. 44-13-4 z dne 25. 11. 2015 posreduje v
objavo Uradnemu listu RS.
PRISOTNIH
ZA
PROTI

5
5
0

Sklep je bil sprejet.
K 6. točki:

Pregled javnih naročil povezanih z gradnjo večnamenske stavbe v Kovorju

Ob 18.00 uri sta se seji NO pridružila predstavnika OU, g. Vid Meglič in g. Drago Goričan.
Predsednik NO, g. Boštjan Mešič ju je povabil, naj predstavita projekt gradnje večnamenske
dvorane v Kovorju, izhodišča za izvedbo, pridobivanje sofinancerskih sredstev, potek oddaje
javnih naročil, razloge za več postopkov javnega naročanja. G. Vid Meglič je uvodoma
predstavil vsebino projekta, način sofinanciranja, vlogo Občine Tržič v projektu, izvedbo
investicije in razloge za ustanovitev stavbne pravice. G. Drago Goričan je v nadaljevanju
kronološko predstavil oddajo posameznih naročil od sklepa o začetku postopka do oddaje
posameznega naročila, razloge zanje, pridobivanje sofinancerskih sredstev, izvedbo investicije
in podatke o ocenjeni ter realizirani vrednosti. Člani NO so ob predstavitvi pripravili tudi krajše
zapiske in postavili vprašanja, na katere so prejeli odgovore.
Člani NO so po predstavitvi sprejeli naslednji
PREDLOG SKLEPA 55-15-6:
Občinska uprava naj do 12. 2. 2016 posreduje poročilo o izvedenih javnih naročilih, ki naj
vključuje tudi kronološko predstavitev izvedbe investicije, finančno konstrukcijo z viri
financiranja in dinamiko črpanja sredstev ter kartico realizacije celotnega projekta.
PRISOTNIH
ZA
PROTI

5
5
0

Sklep je bil sprejet.
Predstavnika OU, g. Vid Meglič in g. Drago Goričan, sta zapustila sejo NO ob 18.20 uri.
Člani NO so določili okvirni datum naslednje seje in sicer, 24. 2. 2016 ob 17.00 v mali sejni sobi
Občine Tržič.
Seja je bila zaključena ob 18.30 uri.
Zapisala:

Boštjan MEŠIČ

Katarina Turk

Predsednik
Nadzornega odbora Občine Tržič

