NADZORNI ODBOR
Številka: 032-0004/2011-531
Datum: 13/11-2013

ZAPISNIK
37. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, ki je bila v sredo,
6. novembra 2013 ob 17.00 uri v mali sejni sobi Občine Tržič (Trg svobode 18)
PRISOTNI ČLANI NO: mag. Alenka BRADAČ, Boris TOMAZIN, mag. Dragan MANJULOV,
Rudi STELZER, mag. Matjaž DOVŽAN.
ZAPISNIK: Teja JERMAN
Predsednica NO mag. Alenka Bradač je pozdravila vse zbrane na 37. redni seji NO in dala na
glasovanje sledeči dnevni red

DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 36. redne seje NO z dne 25.09.2013 in 1.
korespondenčne seje,
2. Pregled in realizacija sklepov z 36. redne seje NO dne 25.09.2013 in 1.
korespondenčne seje,
3. Pregled poslovanja KS Križe,
4. Osnutek poslovanja Bios d.o.o.,
5. Plan dela 2014,
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 36. redne seje NO z dne 25/9-2013 in 1.
korespondenčne seje.

Člani NO so pregledali zapisnik 36. redne seje z dne 25/9-2013 in zapisnik 1. korespondenčne
seje. Pripomb na zapisnik korespondenčne seje ni bilo, medtem ko je imela predsednica NO
mag. Alenka Bradač dopolnitev k predlogu sklepa pod 3. točko zapisnika 36. redne seje NO. Na
glasovanje je bil dan naslednji
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PREDLOG SKLEPA 163-37-1:
Sprejme se zapisnik 1. korespondenčne seje z dne 30/9-2013, medtem ko se zapisnik 36.
redne seje Nadzornega odbora z dne 25/9-2013 dopolni z dopolnitvami predsednice NO
ter se sprejme na naslednji seji NO.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 2. točki:

Pregled in realizacija sklepov z 36. redne seje NO dne 25/9-2013 in 1.
korespondenčne seje.

Člani NO so pregledali realizacijo sklepov 36. redne seje z dne 25/9-2013 in realizacijo sklepov
1. korespondenčne seje. Pripomb na realizacijo sklepov 1. korespondenčne seje ni bilo,
realizacijo sklepov 36. redne seje pa se glede na dopolnitve predsednice NO dopolni s sklepom.
Predsednica NO mag. Alenka Bradač je dala na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA 164-37-2:
Nadzorni odbor OT sprejme pregled in realizacijo sklepov 1. korespondenčne seje z dne
30/9-2013, medtem ko se realizacija sklepov 36. redne seje Nadzornega odbora z dne
25/9-2013 dopolni z dodanim sklepom in sprejme na naslednji seji NO.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 3. točki:

Pregled poslovanja KS Križe

Člani NO so prejeli in se seznanili z dokumentacijo, ki jo je posredovala KS Križe. V
nadaljevanju so člani NO obravnavali poslovanje KS Križe. Predsednica NO mag. Alenka
Bradač je dala na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA 165-37-3:
Člani NO so po pregledu dokumentacije in obravnave sklenili, da na naslednjo sejo
povabijo predsednika KS Križe in predstavnika Občinske uprave OT (iz računovodstva)
zaradi dodatnih vprašanj, ki se nanašajo na obravnavno temo.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 4. točki:

Osnutek poslovanja Bios d.o.o.

Pod 4. točko dnevnega reda so člani NO razpravljali o Osnutku poslovanja podjetja Bios d.o.o.
Na seji so prejeli odzivno poročilo s strani podjetja Bios d.o.o., medtem ko odzivnega poročila s
strani Občinske uprave OT še niso prejeli. Predsednica NO mag. Alenka Bradač je povedala,
da so dobili 31.10.2013 elektronsko sporočilo od Občinske uprave OT, da bodo odgovor
pripravili do 8.11.2013. V nadaljevanju so člani NO razpravljali o prejetem poročilu od Bios-a.
Po razpravi je bil dan na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA 166-37-4:
Člani Nadzornega odbora OT so ugotovili, da je bilo odzivno poročilo s strani Bios-a
oddano prepozno, prav tako so se seznanili z elektronskim sporočilom od Občinske
uprave OT, da bo ta pripravila odgovor do 8.11.2013. NO OT se je odločil, da bo počakal
do 8.11.2013 in se nato seznanili z obema odzivnima poročiloma ter nato dokončno
oblikoval poročilo o poslovanju podjetja Bios d.o.o. na naslednji seji. V kolikor odzivnega

poročila s strani Občinske uprave OT do 8.11.2013 ne bodo prejeli, potem se odzivnega
poročila pri pripravi končnega poročila ne bo upoštevalo.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 5. točki:

Plan dela 2014

Člani NO OT so razpravljali o planu dela za leto 2014. Po razpravi je bil dan na glasovanje
naslednji
PREDLOG SKLEPA 167-37-5:
Člani Nadzornega odbora OT so sklenili, da dokončen sklep o planu dela za leto 2014
sprejmejo na naslednji seji NO.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 6. točki:

Razno

Pod točko Razno člani NO niso imeli komentarjev.
Člani NO so se dogovorili, da bo naslednja seja v sredo 27. novembra 2013 ob 17. uri v veliki
sejni sobi Občine Tržič.
Seja je bila zaključena ob 19.00 uri.
Zapisala
Teja JERMAN

mag. Alenka BRADAČ
Predsednica
Nadzornega odbora Občine Tržič

