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Z A P I S N I K 
 
 

31. redne seje  Nadzornega odbora Občine Tržič, ki je bila v sredo, 
17. aprila 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. 
 
OSTALI PRISOTNI: Marjeta MAČEK – vodja Urada za finance OT 
 
ZAPISNIK: Teja JERMAN 
 
Predsednica NO mag. Alenka BRADAČ je pozdravila vse zbrane na 31. redni seji NO. Ker je 
bila na sejo vabljena tudi ga. Marjeta Maček – Vodja Urada za finance, so se člani NO odločili, 
da 3. točko dnevnega reda o nadaljevanju pregleda zaključnega računa OT za leto 2012 
prestavijo na točko 1, ostale točke pa se premaknejo za eno navzdol. Predsednica NO mag. 
Alenka BRADAČ je tako dala na glasovanje sledeči popravljeni dnevni red 
  
 

DNEVNI RED: 
 

1. Nadaljevanje pregleda zaključnega računa OT za leto 2012 

2. Pregled in potrditev zapisnika 30. redne seje NO z dne 27.03.2013, 

3. Pregled in realizacija sklepov z 30. redne seje NO dne 27.03.2013, 

4. Obravnava odgovora občinske uprave OT – odziv na dopis KPK 

5. Razno. 

 
PREDLOG SKLEPA: 
Sprejme se predlagani dnevni red. 
 

PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 
Dnevni red je bil soglasno sprejet. 
 
 

K 1. točki: Nadaljevanje pregleda zaključnega računa OT za leto 2012 
 
Predsednica NO mag. Alenka BRADAČ je povedala, da so člani NO prejeli in se seznanili z 
odgovorom s strani Občinske uprave OT nato pa pozvala člane naj začnejo z vprašanji, ki jih 
imajo za vodjo Urada za Finance go. Marjeto Maček. Prva je z vprašanji začela predsednica NO 
mag. Alenka Bradač, nadaljeval je mag. Dragan Manjulov. Vmes sta vprašanja zastavljala tudi 
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mag. Matjaž Dovžan in predsednica NO mag. Alenka Bradač. Med razgovorom so se člani NO 
z go. Maček dogovorili, da jim posreduje dodatna pojasnila k stanju odprtih terjatev Občine Tržič 
za leto 2012. Po razgovoru članov NO z vodjo Urada za finance so člani sklenili, da sprejmejo 
naslednje sklepe 
 
PREDLOG SKLEPA 128-31-1: 
Člani Nadzornega odbora OT so se dogovorili, da do petka 19.4.2013 g. Tomazinu 
pošljejo svoje ugotovitve in priporočila glede zaključnega računa OT za leto 2012. 
 

PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
PREDLOG SKLEPA 129-31-1: 
G. Tomazin do nedelje 21.4.2013 pripravi osnutek poročila o pregledu zaključnega računa 
OT za leto 2012, ki ga člani Nadzornega odbora OT sprejmejo na korespondenčni seji. 
 

PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
PREDLOG SKLEPA 130-31-1: 
Nadzorni odbor OT posreduje predlog poročila o pregledu zaključnega računa OT za leto 
2012 direktorju Občinske uprave OT do ponedeljka 22.4.2013, medtem ko je rok 
Nadzornega odbora za oddajo poročila Občinskemu svetu OT torek 23.4.2013. 
 

PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 

K 2. točki: Pregled in potrditev zapisnika  30. redne seje NO z dne 27/3-2013. 
 
Člani NO so pregledali zapisnik 30. redne seje z dne 27/3-2013. Pripomb na zapisnik ni bilo, 
zato je bil dan na glasovanje naslednji 
 
PREDLOG SKLEPA 131-31-2: 
Sprejme se zapisnik 30. redne seje nadzornega odbora z dne 27/3-2013. 
 

PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 

K 3. točki: Pregled in realizacija sklepov z 30. redne seje NO dne 27/3-2013 
 

 
Člani NO so pregledali realizacijo sklepov z 30. redne seje z dne 27/3-2013. Pri tem so 
ugotovili, da je bil PREDLOG SKLEPA 125-30-1 v celoti realiziran in ne v realizaciji, kot je bilo 
zapisano v pregledu in realizaciji sklepov, zato se to v dokumentu ustrezno popravi. Ostalih 
pripomb niso imeli. Predsednica mag. Alenka BRADAČ je tako dala na glasovanje naslednji  
 
PREDLOG SKLEPA 132-31-3: 
Nadzorni odbor OT sprejme pregled in realizacijo sklepov, sprejetih na 30. redni seji dne 
27/3-2013. 
 
 



 
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 

K 4. točki: Obravnava odgovora občinske uprave OT – odziv na dopis KPK 

 
Člani NO so ponovno obravnavali zadevo o »postavitvi zapornice na zasebni cesti v Lomu pod 
Storžičem« ter preučili posredovano dokumentacijo s strani Občine Tržič glede omenjene 
zadeve. Predsednica mag. Alenka BRADAČ je tako dala na glasovanje naslednji 
 
PREDLOG SKLEPA 133-31-4: 
Člani Nadzornega odbora OT so po razpravi ugotovili, da bi glede na pristojnosti in 
obveznosti Nadzornega odbora OT potrebovali še nekaj dodatnih pojasnil o zadevi, zato 
se Občini Tržič pošlje dopis v zvezi z zaprosilom za dodatna pojasnila v zvezi s 
»postavitvijo zapornice na zasebni cesti v Lomu pod Storžičem«  
 

PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Glede zadeve o »sofinanciranju izgradnje koče na Zelenici« so se člani NO seznanili in 
obravnavali odgovor Občinske uprave OT o poteku investicije. Predsednica mag. Alenka 
BRADAČ je tako dala na glasovanje naslednji 
 
PREDLOG SKLEPA 134-31-4: 
Nadzorni odbor po seznanitvi in obravnavi odgovora glede »sofinanciranja izgradnje 
koče na Zelenici« sprejema odgovor Občinske uprave OT in zadevo pod št. 06210-
959/2012-6 z dne 13.12.2012 zaključuje.  
   

PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Nadzorni odbor se je seznanil in obravnaval odgovor Občinske uprave OT glede 
»obračunavanja storitev odvetnika Benedičiča v zvezi s pravdnim postopkom zoper Kompas 
d.d.«. Po razpravi je predsednica mag. Alenka BRADAČ dala na glasovanje naslednji 
 
PREDLOG SKLEPA 135-31-4: 
Nadzorni odbor je sklenil, da sprejema odgovor Občinske uprave OT glede 
»obračunavanja storitev odvetnika Benedičiča v zvezi s pravdnim postopkom zoper 
Kompas d.d.« in zadevo pod št. 06210-881/2012-6 z dne 19.11.2012, ki se nanaša na 
omenjeno problematiko zaključuje. 
 

PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 

K 5. točki: Razno  
 

 
Pod točko razno so člani NO razpravljali o nadaljevanju pregleda podjetja BIOS, in sicer bi 
pregled nadaljevali ob prisotnosti predstavnika ustanovitelja podjetja BIOS - Občine Tržič, saj 
imajo zanj nekaj dodatnih vprašanj. Po razpravi je predsednica mag. Alenka BRADAČ dala na 
glasovanje naslednji 
 
 



 
PREDLOG SKLEPA 136-31-5: 
Nadzorni odbor je sklenil, da na naslednjo sejo NO povabi predstavnika ustanovitelja 
podjetja BIOS z namenom pojasnitve dodatnih vprašanj o nadzoru omenjenega podjetja. 
 

PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
Člani NO so se dogovorili, da bo naslednja seja v sredo 8. maja 2013 ob 17. uri v mali sejni sobi 
Občine Tržič. 
 
Seja je bila zaključena ob 19.00 uri. 
 
 

Zapisala mag. Alenka BRADAČ 

  

Teja JERMAN Predsednica 

 Nadzornega odbora Občine Tržič 

 
 


