NADZORNI ODBOR
Številka: 9001-0001/2015
Datum: 1.7.2015

ZAPISNIK
8. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, ki je bila v torek,
23. junija 2015 ob 17.00 uri v mali sejni sobi Občine Tržič
PRISOTNI ČLANI NO: Boštjan MEŠIČ, mag. Alenka BRADAČ, Boris TOMAZIN, Edvard
POLAJNAR,mag. Matjaž DOVŽAN
ZAPISNIK: Alenka Bradač

DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 7. seje Nadzornega odbora Občine Tržič, z dne 14.5.2015,
2. Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 7. seji, 14.5.2015
3. Dokončno oblikovanje končnega Poročila o pregledu zaključnega računa OT za leto
2014
4. Določitev obsega pregleda podjetja BIOS d.o.o.
5. Razno: Poročanje o udeležbi na seminarju »Nadzorni odbor občin Kako se izvede in
izdela poročilo o nadzoru«, ki se ga je udeležila 16.6.2015 v Ljubljani udeležila Alenka
Bradač
Predsednik NO Boštjan MEŠIČ je pozdravil vse prisotne na 8. redni seji Nadzornega odbora OT
in vprašal, če se vsi strinjajo s predlaganim dnevnim redom. Ker pripomb ni bilo so člani NO
sprejeli naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Sprejme se predlagani dnevni red.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
K 1. točki:

Potrditev zapisnika 7. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, z
dne 27.5.2015

Člani NO OT so pregledali zapisnik 7. redne seje NO, z dne 27.5.2015. Pripomb na zapisnik ni
bilo, zato so sprejeli naslednji
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PREDLOG SKLEPA 27-8-1:
Sprejme se zapisnik 7. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, z dne 27.5.2015.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.
K 2. točki:

Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 7. redni seji, 27.5.2015

Člani Nadzornega odbora so pregledali realizacijo sklepov sprejetih na 7. redni seji in ugotovili,
da so bili vsi sklepi realizirani. Realizirana je bila tudi korespondenčna seja, za katero je
potrebno pripraviti zapisnik. Sprejeta sta bila naslednja sklepa:
PREDLOG SKLEPA 28-8-2:
Člani NO sprejmejo pregled in realizacijo sklepov sprejetih na 7. redni seji, z dne
27.5.2015.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.
PREDLOG SKLEPA 29-8-3:
Do naslednje seje je potrebno pripraviti predlog zapisnika prve korespondenčne seje.
Zadolžena: Katja Rekelj, Boštjan Mešič
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.

K 3. točki:

Dokončno oblikovanje končnega Poročila o pregledu
zaključnega računa občine Tržič za leto 2014

S strani Občinske uprave Občine Tržič je Nadzorni odbor pravočasno prejel Odzivno poročilo na
poslani osnutek poročila. Člani NO so razpravljali o posameznih temah iz odzivnega poročila ter
se na koncu razprave glede ugotovitev tudi uskladili. V zvezi s tem so sprejeli naslednji sklep:
PREDLOG SKLEPA 30-8-4:
Člani NO vsebinsko sprejemajo končno Poročilo o pregledu zaključnega računa Občine
Tržič za leto 2014. Svoje ugotovitve iz razprave pismeno posredujejo Boštjanu Mešiču na
njegov elektronski naslov. Boštjan Mešič pripravi končno poročilo v pisni obliki in ga
posreduje županu ter občinskemu svetu v obravnavo.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.
K 4. točki:

Določitev obsega pregleda podjetja BIOS d.o.o., Tržič

NO je s strani podjetja BIOS d.o.o. pravočasno prejel Poslovni načrt za leto 2015,
Poslovno in finančno poročilo za leto 2014 iz Odzivno poročilo na ugotovitve pregleda
poslovanja nadzornega odbora v prejšnjem mandatu. Ostalih zahtevanih dokumentov
nam na podlagi Opozorila 037-11/2015/2 Ministrstva za javno upravo, Službe za javno
upravo niso posredovali. Glede na vsebino opozorila se z ostalimi zahtevanimi

dokumenti NO OT lahko seznani na sedežu podjetja.
Člani NO OT so razpravljali o prejetih dokumentih. Zaradi časa dopustov o nadaljevanju
pregleda podjetja BIOS d.o.o. niso sklepali in nadaljevanje te točke preložili nannaslednjo
sejo.
K 5. točki:

Razno

Poročanje o udeležbi na seminarju »Nadzorni odbor občin Kako se izvede in izdela
poročilo o nadzoru«, ki se ga je udeležila 16.6.2015 v Ljubljani udeležila Alenka Bradač
Člani NO so bili soglasni, da se zaradi trajanja seje poročanje prestavi na naslednjo sejo.
.
Seja je bila zaključena ob 20.00 uri.
Zapisala:
Alenka Bradač

Boštjan MEŠIČ
Predsednik
Nadzornega odbora Občine Tržič

