
 

 
 

NADZORNI ODBOR 
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Številka:  032-0004/2011-531 
Datum:    14/5-2012 
 
 

Z A P I S N I K 
 
 

17. redne seje  Nadzornega odbora Občine Tržič, ki je bila v sredo, 
9. maja 2012 ob 18.00 uri v mali sejni sobi Občine Tržič 

 
 
PRISOTNI ČLANI NO:  mag. Alenka BRADAČ, Boris TOMAZIN, mag. Dragan MANJULOV, 
Rudi STELZER in Matjaž DOVŽAN. 
ZAPISNIK: Katja REKELJ 
 
Predsednica NO mag. Alenka BRADAČ je pozdravila novega člana G. Dovžana in ostale 
prisotne in dala v razpravo dnevni red 17. redne seje Nadzornega odbora. 
 
 
DNEVNI RED: 
 

1. Potrditev zapisnika  16. redne seje NO z dne 12/4-2012, 

2. Pregled in realizacija sklepov z 16. redne seje NO dne 12/4-2012, 

3. Nadaljevanje pregleda koncesijskih pogodb, 

4. Nadaljevanje pregleda Zaključnega računa OT za 2011, 

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

 
 

K 1. točki: Potrditev zapisnika 16. redne seje NO z dne 12/4/2012 
 
Člani nadzornega odbora so pregledali zapisnik 16. redne seje z dne 12/4-2012. Pripomb na 
zapisnik ni bilo, zato je bil dan na glasovanje naslednji 
 
 
PREDLOG SKLEPA 67-17-1: 
Sprejme se zapisnik 16. redne seje nadzornega odbora z dne 12/4-2012. 
 
PRISOTNIH 5 
ZA 4 
PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 
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K 2. točki: Pregled in realizacija sklepov z 16. seje NO dne 12/4-2012 
 
Člani nadzornega odbora so pregledali realizacijo sklepov 16. redne seje z dne 12/4-2012 in na 
dokument niso imeli pripomb. Predsednica mag. Alenka BRADAČ je zato dala na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 68-17-2: 
Nadzorni odbor sprejme pregled in realizacijo sklepov, sprejetih na 16. redni seji  dne 
12/4-2012. 
 
PRISOTNIH 5 
ZA 4 
PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 

 
 
K 3. točki: Nadaljevanje pregleda Koncesijskih pogodb 
 
Člani Nadzornega odbora so se odločili, da bodo nadaljevali s pregledom Koncesijskih pogodb, 
ko bosta za delo potrebno gradivo prejela še oba člana, ki sta se Nadzornemu odboru pridružila 
naknadno. 
 
PREDLOG SKLEPA 69-17-3: 
Nadzorni odbor sprejme sklep, da se dokumentacija (Koncesijske pogodbe in odgovor 
direktorja) posreduje novima članoma in, da se pregled pogodb nadaljuje na naslednji 
seji Nadzornega odbora. 
 
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
 
K 4. točki: Nadaljevanje pregleda Zaključnega računa za 2011 
 
Mag. Dragan MANJULOV je ostalim članom na kratko povzel svojo predstavitev preliminarnega 
poročila o Zaključnem računu OT s 13. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič. 
Ker naj bi člani NO zaključili pregled Zaključnega računa občine Tržič za leto 2011 do konca 
meseca junija, so se strinjali, da zaprosijo vodjo Urada za finance, gospo Marjeto Maček, da naj 
odgovore na vprašanja, ki so jih člani postavili v preliminarnem poročilu posreduje NO 
najkasneje do 17.5.2012. Člani NO so se hkrati domenili, da si vsak izmed njih izbere še eno 
proračunsko postavko za podrobnejši pregled in sprejeli naslednji 
 
PREDLOG SKLEPA 70-17-4: 
Nadzorni odbor sprejme sklep, da si do ponedeljka, 14.5.2012 po elektronski pošti 
izmenjajo mnenja o izbranih proračunskih postavkah za podrobnejši pregled. 
 
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
 
Člani NO pa morajo na pobudo občinskega sveta, opraviti tudi podrobnejši pregled poslovanja 
Športne zveze, BIOS-a in pa pregled potnih stroškov občinske uprave Občine Tržič. Člani so se 
odločili, da bodo preglede poslovanja opravili postopoma. 
S pregledom bodo začeli pri Športni zvezi in sicer na naslednji seji, 24.5.2012 v prostorih 
Športne zveze Tržič. Za posredovanje potrebne dokumentacije bo na Športno zvezo poslan tudi 
uradni dopis. Nadzorni odbor bo potrebno dokumentacijo potreboval za 3 leta nazaj in sicer do 
17.5.2012.  
 
 



 
K 5. točki: Razno 
 
Pod točko Razno člani Nadzornega odbora niso obravnavali nobene zadeve. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 19:35 uri. 
 
 
 
 
Zapisala mag. Alenka BRADAČ 

  

Katja REKELJ predsednica 

 Nadzornega odbora Občine Tržič 

 


