
 

 
 

NADZORNI ODBOR 
 

Občina Tržič,Trg svobode 18, 4290 Tržič · tel.: 04 597 15 10 · fax: 04 597 15 13 
e-pošta: obcina.trzic@trzic.si · varni e-predal: obcina.trzic@vep.si  internet: www.trzic.si 

 

Številka:  032-0004/2011-531 
Datum:   18/10-2012 
 
 

Z A P I S N I K 
 
 

25. redne seje  Nadzornega odbora Občine Tržič, ki je bila v sredo, 
17. oktobra 2012 ob 17.00 uri v mali sejni sobi Občine Tržič 

 
 
PRISOTNI ČLANI NO:  mag. Alenka BRADAČ, mag. Dragan MANJULOV, Rudi STELZER in 
mag. Matjaž DOVŽAN. 
ZAPISNIK: Katja REKELJ. 
 
Predsednica NO mag. Alenka BRADAČ je pozdravila vse prisotne in dala v razpravo dnevni red 
25. redne seje Nadzornega odbora.  
 
DNEVNI RED: 
 

1. Potrditev zapisnika  24. redne seje NO z dne 19/9-2012, 

2. Pregled in realizacija sklepov z 24. redne seje NO dne 19/9-2012, 

3. Pregled potnih stroškov občinske uprave Občine Tržič, 

4. Plan dela Nadzornega odbora Občine Tržič v letu 2013, 

5. Razno. 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Sprejme se predlagani dnevni red. 
 
PRISOTNIH 4 
ZA 4 
PROTI 0 
Dnevni red je bil soglasno sprejet. 

 
 
K 1. točki: Potrditev zapisnika 24. redne seje NO z dne 19/9-2012 
 
Člani nadzornega odbora so pregledali zapisnik 24. redne seje z dne 19/9-2012. Pripomb na 
zapisnik ni bilo, zato je bil dan na glasovanje naslednji 
 
 
PREDLOG SKLEPA 100-25-1: 
Sprejme se zapisnik 24. redne seje nadzornega odbora z dne 19/9-2012. 
 
PRISOTNIH 4 
ZA 4 
PROTI 0 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
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K 2. točki: Pregled in realizacija sklepov z 24. seje NO dne 19/9-2012 
 
Člani nadzornega odbora so pregledali realizacijo sklepov 24. redne seje z dne 19/9-2012 in na 
dokument niso imeli pripomb. Predsednica mag. Alenka BRADAČ je zato dala na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 101-25-2: 
Nadzorni odbor sprejme pregled in realizacijo sklepov, sprejetih na 24. redni seji  dne 
19/9-2012. 
 
PRISOTNIH 4 
ZA 4 
PROTI 0 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
Člani NO so ugotovili, da v skladu s sklepom 98-24-2 sprejetim na 24. redni seji, pripomb niso 
prejeli. Poročilo o pregledu Koncesijskih pogodb je tako dokončno in se posreduje na prvo 
naslednjo sejo občinskega sveta. 
 
K 3. točki: Pregled potnih stroškov občinske uprave Občine Tržič 

 
 
Člani NO so pregledali dokument (kartica finančnega knjigovodstva), ki jim je bil posredovan s 
strani občinske uprave Občine Tržič. NO je ugotovil sledeče: 
 

- da je med zneskom iz kartice finančnega knjigovodstva, ki so jo prejeli s strani občinske 
uprave OT, odstopanje glede na realizacijo v proračunu leta 2011 na istem kontu in 
prosijo za pojasnilo, 

-  NO ravno tako ugotavlja, da so na določenih postavkah zneski relativno nizki in jih 
zanima, ali se stroški kilometrin in nočnin knjižijo tudi na drugih kontih in kateri so ti 
konti, 

- člani NO predlagajo, da se jim kakšen dan pred sejo  posredujejo ugotovitve s strani 
občinske uprave, 

- člane NO zanima, ali obstaja kakšen interni pravilnik o obračunavanju potnih stroškov in 
če jim občinska uprava ta pravilnik lahko posreduje. V primeru, da ne obstaja, člane NO 
zanima, kaj občinski upravi služi kot podlaga pri obračunavanju potnih stroškov. 

 
PREDLOG SKLEPA 102-25-3: 
Člani NO sprejmejo sklep, da na naslednjo sejo NO, ki bo predvidoma 7.11.2012 povabijo 
predstavnika Urada za finance, da bodo člani NO lahko postavili dodatna vprašanja. 
Vprašanja, ki so jih člani NO na seji že zapisali pa se posredujejo direktorju OU OT in 
vodji Urada za finance. 
 
PRISOTNIH 4 
ZA 4 
PROTI 0 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
 
K 4. točki: Plan dela Nadzornega odbora Občine Tržič v letu 2013 
 
Člani NO so v nadaljevanju sestavljali osnutek plana dela NO za leto 2013 in na podlagi tega 
sprejeli naslednji 
 
PREDLOG SKLEPA 103-25-4: 
Člani NO so obravnavali plan dela za leto 2013. Sprejme se osnutek plana dela za leto 
2013, ki je naslednji 
 

- pregled poslovanja podjetja BIOS, d.o.o., Tržič; 4 seje  
- pregled zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 2012; 4 seje 
- pregled uresničevanja Načrta razvojnih programov (NRP) Občine Tržič; 2 seji 
- pregled enega izmed javnih zavodov oz. krajevne skupnosti v Občini Tržič; 2 seji 
- pregled Osnutka proračuna Občine Tržič za leto 2014; 2 seji 



 
- morebitni izredni pregledi oz. dodatni redni pregledi; 2 seji. 

 
Člani NO v letu 2013 načrtujejo skupno 16 sej. Pripravili bodo letni plan dela z 
obrazložitvijo in ga posredovali direktorju OU OT. 
 
PRISOTNIH 4 
ZA 4 
PROTI 0 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
 
K 5. točki: Razno  
 
Pod točko Razno člani niso obravnavali nobene zadeve.  
 
Seja je bila zaključena ob 18:00 uri. 
 
Zapisala mag. Alenka BRADAČ 

  

Katja REKELJ predsednica 

 Nadzornega odbora Občine Tržič 

 


