NADZORNI ODBOR
Številka: 9001-0001/2015/(402)
Datum: 5.5.2016

ZAPISNIK
18. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, ki je bila v sredo,
4.5. 2016 ob 17.00 uri v veliki sejni sobi Občine Tržič
PRISOTNI ČLANI NO: Boštjan MEŠIČ, mag. Alenka BRADAČ, Boris TOMAZIN, Edvard
POLAJNAR, mag. Matjaž DOVŽAN
ZAPISNIK: Marjeta Maček
DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika 17. redne seje
2. Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 17. redni seji
3. Priprava poročila o pregledu javnega naročila – Izgradnja večnamenske dvorane v
Kovorju
4. Pregled Zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 2015
5. Razno.
Predsednik NO, g. Boštjan Mešič je pozdravil vse prisotne na 18. redni seji Nadzornega odbora
OT in pojasnil, da zaradi odsotnosti Katarine Turk zapisnik ni bil v celoti pripravljen. Vprašal je,
če se kljub temu vsi strinjajo s predlaganim dnevnim redom.
Član NO Matjaž Dovžan je v elektronskem sporočilu z dne 03.05.2016 predlagal dopolnitev
dnevnega reda z dodatno 3. točko:
3. Poročilo o nadzoru BIOS d.o.o. - potrjevanje poročila in seznanitev članov NO z obravnavo
poročila na OS OT.
Predsednik NO je predlagal, da se ta točka obravnava pod točko razno.
Člani NO 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:
dne 30.3.2016

Potrditev zapisnika 17. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, z

Člani Nadzornega odbora so pregledali osnutek zapisnika 17. redne seje. Iz lastnih zapiskov so
povzeli razpravo k točkama 5. in 6. ter nato sprejeli naslednji
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PREDLOG SKLEPA 68-18-1:
Člani NO sprejmejo zapisnik 17. redne seje z dne 30.3. 2016.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.
K 2. točki:

Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 17. seji, 30.3.2016

Člani NO so pregledali realizacijo sklepov sprejetih na 17. redni seji in ugotovili, da so bili vsi
sklepi realizirani.
PREDLOG SKLEPA 69-18-2:
Člani NO sprejmejo pregled in realizacijo sklepov sprejetih na 17. redni seji, z dne 30.3.
2016.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.
K 3. točki:
3. Priprava poročila
večnamenske dvorane v Kovorju

o

pregledu

javnega

naročila

–

Izgradnja

G. Boris Tomazin je članom NO posredoval osnutek poročila o pregledu javnega naročila –
Izgradnja večnamenske dvorane v Kovorju. Člani NO so pregledali osnutek in ugotovili, da je
poročilo potrebno dopolniti še s pojasnili, ki jih je NO pridobil po 17. redni seji. Člani NO so se
strinjali, da so prejeli vse potrebne informacije in da se poročilo o pregledu JN o izgradnji
večnamenske dvorane v Kovorju lahko zaključi. Člani NO so sprejeli naslednji sklep:
PREDLOG SKLEPA 70-18-3:
G. Tomazin Boris dokonča poročilo o pregledu javnega naročila – Izgradnja
večnamenske dvorane v Kovorju, člani nadzornega odbora ga potrdijo na naslednji seji,
predvidoma 25.5.2016.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.
K 4. točki:

Pregled Zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 2015

G. Boštjan Mešič je povedal, da so bila pri pripravi Zaključnega računa proračuna Občine Tržič
za leto 2015 upoštevana priporočila, ki jih je lansko leto dal NO glede zaključnega računa in
sicer, da naj se naredi povzetek pomembnejših zadev, kar je razvidno iz poglavij Nagovor
župana in Poudarki poslovanja v obrazložitvah ZR. Ugotovil je, da je ostalo gradivo še zmeraj
zelo obsežno in formulirano podobno kot lani.
Način pregleda ZR je bil zasnovan tako, da člani NO najprej sami pregledajo poročilo o ZR in
nato povabijo predstavnika Občine na intervju, ker pa je bila ne seji prisotna ga. Marjeta Maček,
vodja Urada za finance, so nekaj vprašanj izpostavili že kar takoj. Zanimalo jih je kakšen je
znesek prenosa neporabljenih sredstev iz leta 2015, kje se prenesena sredstva vidijo v
proračunu za leto 2016, kakšno je stanje zadolženosti Občine, kateri so nerealizirani projekti v
NRP. Generalna ugotovitev je bila, da je realizacija glede na plan slaba.
Dogovorili so se, da bodo poročilo o ZR podrobno pregledali in sprejeli naslednji
PREDLOG SKLEPA 71-18-4:
Člani NO podrobno pregledajo Zaključni račun proračuna Občine Tržič za leto 2015 in
pripravijo vprašanja do naslednje seje NO.
PRISOTNIH
ZA

5
5

PROTI
0
Sklep je bil sprejet
K 5. točki:

Razno

Predsednik NO je člane NO seznanil o poteku obravnave poročila o pregledu poslovanja Bios
na seji Občinskega sveta, ki je bila dne 21.4.2016. Povedal je, da je bila razprava dolga 2 uri in
da so bili odzivi burni.
G. Matjaž Dovžan je izrazil pomisleke glede potrjevanja končnega poročila o pregledu
poslovanja podjetja Bios. Poročilo je bilo vročeno OU OT (vročeno sploh ni bilo podjetju BIOS),
še preden ga je sam osebno lahko prebral. Poročilo tako sploh ni bilo potrjeno s strani vseh
članov NO, tako kot je bilo sklenjeno na 17. seji NO OT. Meni, da je šlo v tem primeru za kršitev
poslovnika in nepravilno poslovanje NO.
Predsednik NO je obljubil, da se bodo o procesni problematiki pogovorili naslednjič, saj mu je
zmanjkalo časa zaradi že dogovorjenih obveznosti, ki jih je imel takoj po seji NO.
Naslednja seja NO OT je predvidena za 25.5.2016.
Seja je bila zaključena ob 19:10 uri.

Zapisala:

Boštjan MEŠIČ

Marjeta Maček

Predsednik
Nadzornega odbora Občine Tržič

