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Z A P I S N I K 
 
 

26. redne seje  Nadzornega odbora Občine Tržič, ki je bila v sredo, 
7. novembra 2012 ob 17.00 uri v veliki sejni sobi Občine Tržič 

 
 
PRISOTNI ČLANI NO:  mag. Alenka BRADAČ, mag. Dragan MANJULOV, Rudi STELZER, 
mag. Matjaž DOVŽAN, Boris TOMAZIN. 
ZAPISNIK: Katja REKELJ 
PRISOTNI IZ OBČINSKE UPRAVE: Marjeta KOČEVAR – Urad za finance 
 
Predsednica NO Alenka BRADAČ je pozdravila vse prisotne in dala v razpravo dnevni red 26. 
redne seje Nadzornega odbora. Ker je bila Marjeta KOČEVAR z Urada za finance že prisotna, 
so se člani odločili, da dnevni red spremenijo in pod prvo točko obravnavajo Pregled potnih 
stroškov občinske uprave Občine Tržič. Predsednica NO Alenka BRADAČ je dala na 
glasovanje naslednji dnevni red 
 
DNEVNI RED: 
 

1. Pregled potnih stroškov občinske uprave Občine Tržič, 

2. Potrditev zapisnika  25. redne seje NO z dne 17/10-2012, 

3. Pregled in realizacija sklepov z 25. redne seje NO dne 17/10-2012, 

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

 
 
K 1. točki: Pregled potnih stroškov občinske uprave Občine Tržič 
 
Člani NO so pregledovali potne naloge občinske uprave, obeh županov in podžupanov za leto 
2005 in leto 2011. Marjeta KOČEVAR z Urada za finance jim je na zastavljena vprašanja sproti 
odgovarjala. Člani NO so ugotovili, da bodo za bolj natančen pregled potrebovali še naslednje 
podatke:  

 omejen izpis finančne kartice za leto 2005 in 

 izpis proračunske postavke župan, občinska uprava (materialni stroški), Komisija za 
mednarodno sodelovanje za leto 2005 in 2011. 

 
Člani NO so tako sprejeli naslednji 
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PREDLOG SKLEPA 104-26-1: 
Marjeta KOČEVAR z Urada za finance pripravi želene manjkajoče podatke in jih 
najkasneje do 16.11.2012 posreduje Katji REKELJ, ki jih bo posredovala članom NO. 
 
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
 
K 2. točki: Potrditev zapisnika 25. redne seje NO z dne 17/10-2012 
 
Člani nadzornega odbora so pregledali zapisnik 25. redne seje z dne 17/10-2012. Pripomb na 
zapisnik ni bilo, zato je bil dan na glasovanje naslednji 
 
PREDLOG SKLEPA 105-26-2: 
Sprejme se zapisnik 25. redne seje nadzornega odbora z dne 17/10-2012. 
 
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
 
K 3. točki: Pregled in realizacija sklepov z 25. redne seje NO dne 17/10-2012 
 
Člani nadzornega odbora so pregledali realizacijo sklepov 25. redne seje z dne 17/10-2012 in 
na dokument niso imeli pripomb. Predsednica mag. Alenka BRADAČ je zato dala na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 106-26-3: 
Nadzorni odbor sprejme pregled in realizacijo sklepov, sprejetih na 25. redni seji  dne 
17/10-2012. 
 
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
 
K 4. točki: Razno 
 
Člani NO so pregledali ponudbo za izobraževanje, ki jim je bila poslana. Mag. Alenka BRADAČ 
je povedala, da se bo o celotnem izobraževanju in njegovem poteku še dodatno informirala. 
Potrebno pa bo tudi preveriti, če bi se nekaj denarja iz njihove postavke še lahko namenilo za 
izobraževanje članov in se opredeliti katerega modula bi se posamezni član udeležil. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 19:20 uri. 
 
 
 
 
Zapisala mag. Alenka BRADAČ 

  

Katja REKELJ predsednica 

 Nadzornega odbora Občine Tržič 

 


