NADZORNI ODBOR
Številka: 032-0004/2011
Datum: 20/06-2014

ZAPISNIK
47. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, ki je bila v sredo,
18. junija 2014 ob 17.00 uri v mali sejni sobi Občine Tržič (Trg svobode 18)
PRISOTNI ČLANI NO: mag. Alenka BRADAČ – predsednica NO, mag. Dragan MANJULOV,
Rudi STELZER, Boris TOMAZIN, mag. Matjaž DOVŽAN
ZAPISNIK: Katja REKELJ
Predsednica NO mag. Alenka Bradač je pozdravila vse prisotne in dala v razpravo dnevni red
47. redne seje NO

DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika in realizacije sklepov 46. redne seje NO z dne 28.5.2014
2. Poslovnik NO OT – oblikovanje besedila. Gradivo: Predlogi in dopolnitve Občinske
uprave, z dne 3.6.2014 in že popravljeno besedilo, ki ga je pripravil Matjaž Dovžan
3. Pregled Zaključnega računa Občine Tržič za leto 2013, oblikovanje poročila
4. Pregled dveh javnih naročil
5. 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 in realizacije sklepov 46. redne seje NO
z dne 28/05-2014

Člani NO so pregledali zapisnik in realizacijo sklepov 46. redne seje NO z dne 28/05 -2014
PREDLOG SKLEPA 211-47-1:
Sprejme se zapisnik in realizacija sklepov 46. redne seje Nadzornega odbora z dne 28/052014
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
Občina Tržič,Trg svobode 18, 4290 Tržič · tel.: 04 597 15 10 · fax: 04 597 15 13
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K 2. točki:

Poslovnik NO OT – oblikovanje besedila. Gradivo: Predlogi in
dopolnitve Občinske uprave, z dne 3.6.2014 in že popravljeno besedilo,
ki ga je pripravil Matjaž Dovžan

Nadzorni odbor OT je še enkrat pregledal Poslovnika NO z že upoštevanimi popravki in
spremembami in sprejel naslednji
PREDLOG SKLEPA 212-47-2:
Sprejme se Poslovnik Nadzornega odbora OT. Mag. Matjaž Dovžan pripravi čistopis,
mag. Alenka Bradač pa poskrbi za izvedbo postopka za objavo v Uradnem listu RS.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 3. točki:

Pregled Zaključnega računa Občine Tržič za leto 2013, oblikovanje
poročila

Člani Nadzornega odbora OT so v zvezi s poročilom o zaključnem računu OT za leto 2013
prejeli dodatno gradivo za katerega so zaprosili občinsko upravo OT, ker pa je gradiva veliko in
ga je potrebno podrobno pregledati so člani NO OT sprejeli naslednji
PREDLOG SKLEPA 213-47-3:
Dopolnjeno gradivo in oblikovanje dokončnega poročila o zaključnem računu Občine
Tržič za leto 2013 se obravnava na naslednji seji nadzornega odbora.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 4. točki:

Pregled dveh javnih naročil

Člani Nadzornega odbora OT so pregledali dodatno gradivo, ki so ga prejeli od občinske
uprave OT in sprejeli naslednji
PREDLOG SKLEPA 214-47-4:
Člani Nadzornega odbora OT do 24.6.2014 posredujejo morebitna dodatna vprašanja in
vsaj 5 dni pred naslednjo sejo ugotovitve, priporočila, sklepe.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.

K 5. točki:

Razno

Nadzorni odbor Občine Tržič je na svoji 47. redni seji 18.6.2014 obravnaval sklep Občinskega
sveta, s katerim se zadrži izvajanje sklepa št. 541-28-8-2014 – Poročilo o opravljenem nadzoru
in pregledu – Pregled poslovanja podjetja BIOS, d.o.o., Tržič. Na podlagi priporočila Službe za
lokalno samoupravo (MNZ) št. 032-110/2014/2, prejetega 12.6.2014 po elektronski pošti, so
ponovno obravnavali Odzivno poročilo na osnutek Poročila o pregledu poslovanja podjetja
BIOS, d.o.o., Tržič, št. 037-2013-1, datiranega 4.11.2013, poslanega s strani podjetja BIOS,
d.o.o., Tržič, in sprejeli naslednji ugotovitveni sklep:

PREDLOG SKLEPA 215-47-5:
Nadzorni odbor Občine Tržič je ponovno preučil Odzivno poročilo o Pregledu poslovanja
podjetja BIOS, d.o.o., Tržič, prejetega s strani nadzorovane osebe BIOS, d.o.o., Tržič,
datiran dne 4.11.2013 št. 037-2013-1 in ugotovil, da odzivno poročilo ne navaja novih
dejstev, ki bi vplivala na že sprejeto končno poročilo.
Nadzorni odbor je kljub temu, da v času odločanja o sprejetju končnega poročila ni
razpolagal z vsemi informacijami o pravočasnosti odzivnega poročila oziroma datumu
prejema odzivnega poročila s strani nadzorovane osebe, to odzivno poročilo in odzivno
poročilo občinske uprave Občine Tržič, ki ga je Nadzorni odbor prejel kasneje, vključil v
končno poročilo kot njegov sestavni del.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
Člani NO so se dogovorili, da bo naslednja seja v sredo, 2. julija 2014 ob 17. uri v mali sejni
sobi Občine Tržič.
Seja je bila zaključena ob 18.50 uri.
Zapisala
Katja Rekelj

mag. Alenka BRADAČ
Predsednica
Nadzornega odbora Občine Tržič

