
 

 
 

NADZORNI ODBOR 
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Z A P I S N I K 
 
 

15. redne seje  Nadzornega odbora Občine Tržič, ki je bila v četrtek,  
5. aprila 2012 ob 19.00 uri v mali sejni sobi Občine Tržič 

 
 
PRISOTNI ČLANI NO:  mag. Alenka BRADAČ, Boris TOMAZIN, mag. Dragan MANJULOV, 
Rudi STELZER. 
ZAPISNIK: Katja REKELJ 
 
Predsednica NO mag. Alenka BRADAČ je pozdravila novega člana G. Stelzerja in ostale 
prisotne in dala v razpravo dnevni red 15. redne seje Nadzornega odbora.  
 
 
DNEVNI RED: 
 

1. Potrditev zapisnika  14. redne seje NO z dne 2/2-2012, 

2. Pregled in realizacija sklepov z 14. redne seje NO dne 2/2-2012, 

3. Pregled koncesijskih pogodb, nadaljevanje 

4. Pregled proračuna Občine Tržič za leto 2011 

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 14. redne seje NO z dne 2/2/2012 
 
Člani nadzornega odbora so pregledali zapisnik 14. redne seje z dne 2/2-2012. Pripomb na 
zapisnik ni bilo, zato je bil dan na glasovanje naslednji 
 
 
PREDLOG SKLEPA 60-15-1: 
Sprejme se zapisnik 14. redne seje nadzornega odbora z dne 2/2-2012. 
 
PRISOTNIH 4 
ZA 3 
PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 
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K 2. točki:       Pregled in realizacija sklepov z 14. seje NO dne 2/2-2012 
 
Člani nadzornega odbora so pregledali realizacijo sklepov 14. redne seje z dne 2/2-2012 in na 
dokument niso imeli pripomb. Predsednica mag. Alenka BRADAČ je zato dala na glasovanje  
 
PREDLOG SKLEPA 61-15-2: 
Nadzorni odbor sprejme pregled in realizacijo sklepov, sprejetih na 14. redni seji  dne 
2/2-2012. 
 
PRISOTNIH 4 
ZA 3 
PROTI 0 
Sklep je bil  sprejet. 

 
 
K 3. točki:       Pregled koncesijskih pogodb, nadaljevanje 
 
Ker članom NO s strani občinske uprave še vedno niso bili posredovani točni odgovori na 
vprašanja v zvezi s koncesijskimi pogodbami, so se le ti odločili, da v ta namen ponovno 
pozovejo direktorja občinske uprave in sprejeli nov sklep.  
 
PREDLOG SKLEPA 62-15-3: 
Nadzorni odbor sprejme sklep, da ponovno pozove Občinsko upravo, da dopolni 
odgovore na vprašanja v skladu s sklepom 58-14-3 z 14. redne seje NO. Rok za odgovor 
je 25.4.2012. 
 
PRISOTNIH 4 
ZA 4 
PROTI 0 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
 
K 4. točki:       Pregled proračuna Občine Tržič za leto 2011 
 
Člani nadzornega odbora so gradivo zaključnega računa zaradi pomanjkanja časa razdelili na 
štiri dele in se domenili, da do torka vsak od njih poda svoje ugotovitve, da bodo na podlagi teh 
lažje oblikovali končno mnenje na naslednji seji. 
 
PREDLOG SKLEPA 63-15-4: 
Vsak izmed članov NO pregleda del proračuna in poda pisne ugotovitve do torka, 
10.4.2012. 
  
PRISOTNIH 4 
ZA 4 
PROTI 0 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
 
K 5. točki:       Razno 
 
Člani so pregledali vabila za izobraževanje Nadzornega odbora. 
Predsednica NO mag. Alenka Bradač je podala tudi obnovo s seje Občinskega sveta, kjer je 
predstavila poročilo. Članom je povedala, da je bila med svetniki dana pobuda, da bi Nadzorni 
odbor v  prihodnosti namenil nekaj časa tudi pregledu poslovanja BIOSA , Športne zveze in 
potnih stroškov občinske uprave. 
 
Seja je bila zaključena ob 20:15 uri. 
 
Zapisala mag. Alenka BRADAČ 

  

Katja REKELJ predsednica 

 Nadzornega odbora Občine Tržič 



 

 


