
 

 
 

NADZORNI ODBOR 
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Številka:  032-0004/2011-531 
Datum:   20/9-2012 
 
 

Z A P I S N I K 
 
 

24. redne seje  Nadzornega odbora Občine Tržič, ki je bila v sredo, 
19. septembra 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 mag. Matjaž DOVŽAN. 
ZAPISNIK: Katja REKELJ. 
 
Predsednica NO mag. Alenka BRADAČ je pozdravila vse prisotne in dala v razpravo dnevni red 
24. redne seje Nadzornega odbora.  
 
DNEVNI RED: 
 

1. Potrditev zapisnika  23. redne seje NO z dne 10/7-2012, 

2. Pregled in realizacija sklepov z 23. redne seje NO dne 10/7-2012, 

3. Plan dela Nadzornega odbora Občine Tržič, 

4. 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 23. redne seje NO z dne 10/7-2012 
 
Člani nadzornega odbora so pregledali zapisnik 23. redne seje z dne 10/7-2012. Pripomb na 
zapisnik ni bilo, zato je bil dan na glasovanje naslednji 
 
 
PREDLOG SKLEPA 96-24-1: 
Sprejme se zapisnik 23. redne seje nadzornega odbora z dne 10/7-2012. 
 
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
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K 2. točki: Pregled in realizacija sklepov z 23. seje NO dne 10/7-2012 
 
Člani nadzornega odbora so pregledali realizacijo sklepov 23. redne seje z dne 10/7-2012 in na 
dokument niso imeli pripomb. Predsednica mag. Alenka BRADAČ je zato dala na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 97-24-2: 
Nadzorni odbor sprejme pregled in realizacijo sklepov, sprejetih na 23. redni seji  dne 
10/7-2012. 
 
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
K 3. točki: Plan dela Nadzornega odbora Občine Tržič 
 
Člani NO so najprej še enkrat preleteli Poročilo o koncesijskih pogodbah, ki so jih bili po letnem 
planu dolžni pregledati. S popravljeno vsebino Poročila, ki ga je pripravil Rudi STELZER, so se 
člani strinjali. Člani so se dogovorili, da se Poročilo posreduje direktorju OU OT. Na podlagi tega 
so člani NO OT sprejeli 
 
PREDLOG SKLEPA 98-24-3: 
Člani NO sprejmejo dokončno Poročilo o pregledu koncesijskih pogodb. Poročilo se 
pošlje direktorju OU OT 20.9.2012. Predloge, pripombe in stališča naj direktor OU OT 
Nadzornemu odboru posreduje do 5.10.2012 na elektronski naslov katja.rekelj@trzic.si. 
 
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
Člani NO so se v nadaljevanju pogovarjali o letnem planu dela. Pregledali so dopis Urada za 
finance in dopis direktorja OU OT. Člani so se strinjali, da se nadzor mora izvajati in, da 
zaprosijo za povečanje sredstev na njihovi postavki. Poleg letnega plana so člani NO opravili 
tudi dodaten obseg dela, saj si jim bile določene naloge dane tekom leta. Na podlagi tega so 
člani NO sprejeli naslednji 
 
PREDLOG SKLEPA 99-24-3: 
Občinski upravi OT se posreduje predlog za odobritev dodatnih sredstev za izpeljavo 
dveh sej, ki bosta izvedeni do decembra. V decembru 2012 naj bi bila izvedena še ena 
seja za katero bodo sejnine izplačane v letu 2013. 
Obrazložitev: Nadzorni odbor je opravil izredni nadzor Športne zveze Tržič na pobudo 
svetnikov in zato opravil dve seji, ki nista bili planirani v letnem programu dela NO OT. 
Sejnini za 24. redno sejo NO OT , dne 19.9. 2012 se predsednica in člani NO OT 
odpovedo. 
 
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
 
K 4. točki: Razno  
 
Pod točko Razno člani niso obravnavali nobene zadeve.  
 
Seja je bila zaključena ob 18:50 uri. 
 
Zapisala mag. Alenka BRADAČ 

  

Katja REKELJ predsednica 

 Nadzornega odbora Občine Tržič 
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