NADZORNI ODBOR
Številka: 032-0004/2011-531
Datum: 29/3-2013

ZAPISNIK
30. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, ki je bila v sredo,
27. marca 2013 ob 16.00 uri v prostorih BIOS-a (Trg svobode 18)

PRISOTNI ČLANI NO: mag. Alenka BRADAČ, Boris TOMAZIN, mag. Dragan MANJULOV,
Rudi STELZER, mag. Matjaž DOVŽAN.
PRISOTNI IZ BOIS-a: Silvo Buček, Jure Zadnikar
ZAPISNIK: Teja JERMAN
Predsednica NO mag. Alenka BRADAČ je pozdravila vse zbrane in se zahvalila za prisotnost
na seji NO. Ker sta bila na sejo vabljena tudi predstavnika BIOS-a, g. Silvo Buček in g. Jure
Zadnikar, so se člani NO odločili, da se točka o nadaljevanju pregleda podjetja BIOS, in sicer
razgovor s predstavnikoma omenjenega podjetja, prestavi pod točko 1 dnevnega reda seje NO,
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.
2.
3.
4.

Nadaljevanje pregleda poslovanja podjetja BIOS d.o.o. - razgovor
Pregled in potrditev zapisnika 29. redne seje NO z dne 07.03.2013,
Pregled in realizacija sklepov z 29. redne seje NO dne 07.03.2013,
Razno.

PREDLOG SKLEPA:
Sprejme se predlagani dnevni red.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
K 1. točki:

Nadaljevanje pregleda poslovanja podjetja BIOS d.o.o. - razgovor

Predsednica NO mag. Alenka BRADAČ je pozvala člane naj začnejo z vprašanji, ki jih imajo za
predstavnika podjetja BIOS. Prvi je z vprašanji pričel mag. Dragan Manjulov, za njim je postavil
vprašanja mag. Matjaž Dovžan, nato predsednica NO mag. Alenka Bradač ter g. Rudi Stelzer.
Po razgovoru članov NO s predstavnikoma BIOS-a so člani sklenili, da sprejmejo naslednji
sklep
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PREDLOG SKLEPA 125-30-1:
Po razgovoru članov Nadzornega odbora s predstavnikoma BIOS-a je predsednica NO
mag. Alenka Bradač prosila, da BIOS predloži še naslednje dokumente:







Stanje odprtih postavk na dan 31.12.2012, terjatve po dnevih zapadlosti
Obrazložitev kaj so to »Drugi stroški«
Fotokopija izbrane adaptacije
Kartici J Dance studio in Zdenka Eler, veljavni cenik in fotokopijo naključnega
izdanega računa
Zapisnik o delitvi stroškov v TDO
Dne 28.3.2013 je mag. Manjulov po mailu zahteval še zasedenost športnih dvoran
Tržič, Bistrica, Križe.

K 2. točki:

Pregled in potrditev zapisnika 29. redne seje NO z dne 7/3-2013.

Člani nadzornega odbora so pregledali zapisnik 29. redne seje z dne 7/3-2013. Pripomb na
zapisnik ni bilo, zato je bil dan na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA 126-30-2:
Sprejme se zapisnik 29. redne seje nadzornega odbora z dne 7/3-2013.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 3. točki:

Pregled in realizacija sklepov z 29. redne seje NO dne 7/3-2013

Člani nadzornega odbora so pregledali realizacijo sklepov 27. redne seje z dne 19/12-2012. Pri
tem so se seznanili z ugotovitvijo, da odgovora glede Zaključnega računa proračuna OT s strani
OU OT niso prejeli v dogovorjenem roku, zato se OU OT o tem posreduje obvestilo. Ostalih
pripomb niso imeli. Predsednica mag. Alenka BRADAČ je zato dala na glasovanje
PREDLOG SKLEPA 127-30-3:
Nadzorni odbor sprejme pregled in realizacijo sklepov, sprejetih na 29. redni seji dne 7/32013.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 4. točki:

Razno

Pod točko Razno člani NO niso imeli komentarjev.
Člani NO so se dogovorili, da bo naslednja seja v sredo 17. aprila 2013 ob 17.00 v mali sejni
sobi Občine Tržič.
Seja je bila zaključena ob 18.25 uri.
Zapisala
Teja JERMAN

mag. Alenka BRADAČ
Predsednica
Nadzornega odbora Občine Tržič

