NADZORNI ODBOR
Številka: 032-0004/2011-531
Datum: 25/2-2013

ZAPISNIK
28. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, ki je bila v sredo,
20. februarja 2013 ob 17.00 uri v mali sejni sobi Občine Tržič

PRISOTNI ČLANI NO: mag. Alenka BRADAČ, Boris TOMAZIN, mag. Dragan MANJULOV,
Rudi STELZER, mag. Matjaž DOVŽAN.
OSTALI PRISOTNI: Marjeta MAČEK – Vodja urada za finance (točka 2 dnevnega reda)
ZAPISNIK: Katja REKELJ
Predsednica NO mag. Alenka BRADAČ je pozdravila vse prisotne in dala v razpravo dnevni red
28. redne seje Nadzornega odbora. Ker je bila na sejo vabljena tudi Marjeta MAČEK – Vodja
Urada za finance, so se člani odločili, da točko o pregledu potnih stroškov Občine Tržič
prestavijo pod točko 2, ostale točke pa se premaknejo za eno navzdol. Predsednica NO mag.
Alenka BRADAČ je tako dala na glasovanje sledeči popravljeni dnevni red
DNEVNI RED:

1. Pregled in potrditev zapisnika 27. redne seje NO z dne 19/12-2012,
2. Pregled odzivnega poročila občinske uprave – »Pregled potnih stroškov in dnevnic OU
OT za leti 2005 in 2011,

3. Pregled in realizacija sklepov z 27. redne seje NO dne 19.12.2012,
4. Nadaljevanje pregleda poslovanja podjetja BIOS d.o.o.,
5. Sprememba zakona o javnem naročanju – Soglasje NO, dopis občinske uprave z dne
23.1.2013,
6. Razno.
PREDLOG SKLEPA:
Sprejme se predlagani dnevni red.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
K 1. točki:

Pregled in potrditev zapisnika 27. redne seje NO z dne 19/12-2012.

Člani nadzornega odbora so pregledali zapisnik 27. redne seje z dne 19/12-2012. Pripomb na
zapisnik ni bilo, zato je bil dan na glasovanje naslednji
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PREDLOG SKLEPA 114-28-1:
Sprejme se zapisnik 27. redne seje nadzornega odbora z dne 19/12-2012.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 2. točki:

Pregled odzivnega poročila občinske uprave – »Pregled potnih
stroškov in dnevnic OU OT za leti 2005 in 2011

Člani NO so Marjeti MAČEK – Vodji urada za finance postavili v povezavi z odzivnim Poročilom
občinske uprave določena vprašanja na katera jim je odgovorila.
Člani NO so glede na prejete informacije sprejeli naslednji predlog sklepa
PREDLOG SKLEPA 115-28-2:
Nadzorni odbor je obravnaval odzivno poročilo občinske uprave Občine Tržič na osnutek
Poročila o pregledu potnih stroškov in dnevnic OU OT za leti 2005 in 2011. Člani so se
odločili, da se dokončno poročilo sprejme na korespondenčni seji.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 3. točki:

Pregled in realizacija sklepov z 27. redne seje NO z dne 19/12-2012

Člani nadzornega odbora so pregledali realizacijo sklepov 27. redne seje z dne 19/12-2012. Na
predložen dokument niso imeli pripomb. Predsednica mag. Alenka BRADAČ je zato dala na
glasovanje
PREDLOG SKLEPA 116-28-3:
Nadzorni odbor sprejme pregled in realizacijo sklepov, sprejetih na 27. redni seji dne
19/12-2012.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 4. točki:

Nadaljevanje pregleda poslovanja podjetja BIOS d.o.o.

Člani NO so pregledali gradivo, ki so ga prejeli s strani podjetja BIOS. Člani so po pregledu
gradiva sklenili, da sprejmejo naslednji sklep
PREDLOG SKLEPA 117-28-4:
Nadzorni odbor naproša odgovorno osebo podjetja BIOS, da članom posreduje še
naslednje dokumente:
 Izkaz poslovnega izida za leti 2010 in 2011 ter
 Bilanco stanja sredstev na dan 31.12.2010 in 31.12.2011 do 27.2.2013.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.

K 5. točki:

Sprememba zakona o javnem naročanju – Soglasje NO, dopis
občinske uprave z dne 23.1.2013

Člani NO so pregledali dopis, ki so ga prejeli s strani občinske uprave glede spremembe zakona
o javnem naročanju. Ker ima NO glede tega Zakona določena vprašanja na relaciji NO in javna
naročila in bi se radi z zadevo najprej dobro seznanili so sprejeli naslednji sklep
PREDLOG SKLEPA 118-28-5:
Nadzorni odbor pripravi dopis, ki ga bo posredoval Uradu za finance in direktorju
občinske uprave Občine Tržič glede Zakona o javnem naročanju.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 6. točki:

Razno

Člani NO OT so prejeli zahtevano gradivo s strani občinske uprave Občine Tržič. Gradivo so
pregledali in ga bodo obravnavali še na naslednjih sejah. Po pregledu gradiva so se člani NO
odločili, da sprejmejo naslednji sklep
PREDLOG SKLEPA 119-28-6:
Nadzorni odbor prosi občinsko upravo Občine Tržič, da sprotno posreduje vsa poročila
Medobčinske revizijske službe in odzivna poročila nadzorovancev. Nadzorni odbor
predlaga, da se jim dokumentacija pošilja v digitalni obliki.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
Člani NO so prosili, če se jim v mali sejni sobi omogoči dostop do internetnega omrežja. Na sejo
naj bi namreč prinesli svoje računalnike in s tem tudi racionalizirali stroške.
Člani NO so se dogovorili, da bo naslednja seja 7. marca 2013 ob 17.00 v mali sejni sobi
Občine Tržič.

Seja je bila zaključena ob 19:15 uri.

Zapisala
Katja REKELJ

mag. Alenka BRADAČ
predsednica
Nadzornega odbora Občine Tržič

