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Z A P I S N I K 
 
 

42. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, ki je bila v sredo, 
12. marca 2014 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. 
 
ZAPISNIK: Teja Jerman 
 
Predsednica NO mag. Alenka Bradač je pozdravila vse zbrane na 42. redni seji NO in dala na 
glasovanje sledeči dnevni red 
 
 

DNEVNI RED: 
 

1. Pregled in potrditev zapisnika in realizacije sklepov 41. redne seje NO z dne 

12.02.2014, 

2. Začetek pregleda zaključnega računa Občine Tržič za leto 2013, 

3. Nadaljevanje pregleda poslovanja KS Križe – pregled odzivnih poročil in 

sprejem končnega poročila, 

4. Obravnava predloga osnutka poslovnika NO OT, 

5. Nadaljevanje pregleda javnih naročil, 

6. 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 41. redne seje NO 
z dne 12/02-2014. 

 
Člani NO so pregledali zapisnik in realizacijo sklepov 41. redne seje z dne 12/02-2014. Pripomb 
na zapisnik in realizacijo sklepov ni bilo, zato je bil dan na glasovanje naslednji 
 
PREDLOG SKLEPA 189-42-1: 
Sprejme se zapisnik in realizacija sklepov 41. redne seje Nadzornega odbora z dne 12/02-
2014. 
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PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

K 2. točki: Začetek pregleda zaključnega računa Občine Tržič za leto 2013 
 
Člani NO so po elektronski pošti prejeli gradivo vezano na obravnavo zaključnega računa 
Občine Tržič za leto 2013 (9 prilog). 

 
 
PREDLOG SKLEPA 190-42-2: 
Člani NO do 21.3.2014 pripravijo vprašanja, ki se nanašajo na pregled zaključnega računa 
Občine Tržič za leto 2013 in jih po elektronski pošti posredujejo predsednici NO mag. 
Alenki Bradač. Vprašanja se posredujejo direktorju Občinske uprave Občine Tržič, prav 
tako se Občinsko upravo in vodjo Urada za finance povabi na naslednjo sejo NO, ki bo v 
sredo, 26.3.2014 na temo zaključni račun Občine Tržič za leto 2013. 
 

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

K 3. točki: Nadaljevanje pregleda poslovanja KS Križe – pregled odzivnih poročil 
in sprejem končnega poročila  

 
Člani NO so prejeli ugovor s strani KS Križe, medtem ko odgovora s strani Občinske uprave 
niso prejeli. Z ugovorom KS Križe so se seznanili in v nadaljevanju o njem razpravljali. Po 
razpravi je bil na glasovanje dan naslednji 
 
PREDLOG SKLEPA 191-42-3: 
Člani NO so se seznanili z ugovorom KS Križe in sklenili, da bodo pri izdelavi končnega 
poročila argumentirane pripombe upoštevane. 
 

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

K 4. točki: Obravnava predloga osnutka Poslovnika NO OT 
 
Pod 4. točko dnevnega reda so člani NO razpravljali o predlogu osnutka Poslovnika NO OT. Po 
razpravi je bil na glasovanje dan naslednji  
 
PREDLOG SKLEPA 192-42-4: 
Člani NO so obravnavali predlog osnutka Poslovnika NO OT in se dogovorili za nadaljnje 
postopke. 
 

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

K 5. točki: Nadaljevanje pregleda javnih naročil 
 
Člani NO so se seznanili z nadaljevanjem pregleda javnih naročil in dali na glasovanje naslednji  
 
PREDLOG SKLEPA 193-42-5: 
Člani NO so mnenja so bili dokumenti posredovani pravilno na običajen način. Nadzorni 
odbor pričakuje zaprošene dokumente v najkrajšem možnem času, da bo lahko 
nemoteno nadaljeval svoje delo. 



 
 

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

K 6. točki: Razno 
 
Pod točko Razno so se člani NO seznanili z elektronskim sporočilom g. Zadnikarja, z dne 
11.3.2014. Člani NO so pregledali arhivske dokumente, na katerih je uradni žig in datum 
Občinske uprave o prejemu dokumentov. Po razpravi je bil na glasovanje dan naslednji 
 
PREDLOG SKLEPA 194-42-6: 
Člani NO ugotavljajo, da so bili dokumenti posredovani pravilno in da se bodo v 
prihodnje posluževali enakega načina posredovanja dokumentov. 
 

PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
V nadaljevanju so se člani NO seznanili s prejetima kopijama vročilnic s strani g. Bučka, 
direktorja podjetja Bios d.o.o.. Po razpravi je bil na glasovanje dan naslednji  
 
PREDLOG SKLEPA 195-42-6: 
Glede na navedena datuma izhaja, da je bilo odzivno poročilo nadzorovanega organa 
nadzornemu organu oddan pravočasno. NO ugotavlja, da ni bil seznanjen z dejstvom, da 
nadzorovani organ 10 dni ni prevzel pripravljenega osnutka končnega poročila ter da je 
posledično prišlo do napačnega štetja rokov.  
 

PRISOTNIH 5 
ZA 4 
PROTI 0 
VZDRŽAN          1 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Člani NO so se dogovorili, da bo naslednja seja v sredo 26. marca 2013 ob 17. uri v mali sejni 
sobi Občine Tržič. 
 
Seja je bila zaključena ob 20.15 uri. 
 
 

Zapisala mag. Alenka BRADAČ 

  

Teja JERMAN Predsednica 

 Nadzornega odbora Občine Tržič 

  

 


