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Z A P I S N I K 
 
 

35. redne seje  Nadzornega odbora Občine Tržič, ki je bila v sredo, 
11. septembra 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. 
 
ZAPISNIK: Teja JERMAN 
                   Mag. Alenka BRADAČ 
 
Predsednica NO mag. Alenka Bradač je pozdravila vse zbrane na 35. redni seji NO. Zaradi 
obsežnosti obravnave 4. točke dnevnega reda, o odgovoru občinske uprave in vodstva Bios-a 
na predlog osnutka Poročila o pregledu poslovanja, so se člani NO odločili, da 4. točko 
prestavijo na zadnjo 5. točko, točka Razno pa se premakne na predzadnjo točko. Predsednica 
NO mag. Alenka Bradač je tako dala na glasovanje sledeči popravljeni dnevni red 
 
 

DNEVNI RED: 
 

1. Pregled in potrditev zapisnika 34. redne seje NO z dne 11.06.2013, 

2. Pregled in realizacija sklepov z 34. redne seje NO dne 11.06.2013, 

3. Obravnava odgovora občinske uprave v zvezi z zadevo, odstopljeno s strani 

KPK 

4. Razno, 

5. Obravnava odgovora občinske uprave in vodstva Bios-a na predlog osnutka 

Poročila o pregledu poslovanja. 

 
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  34. redne seje NO z dne 11/6-2013. 
 
Člani NO so pregledali zapisnik 34. redne seje z dne 11/6-2013. Pripomb na zapisnik ni bilo, 
zato je bil dan na glasovanje naslednji 
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PREDLOG SKLEPA 149-35-1: 
Sprejme se zapisnik 34. redne seje nadzornega odbora z dne 11/6-2013. 
 

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

K 2. točki: Pregled in realizacija sklepov z 34. redne seje NO dne 11/6-2013 
 
Člani NO so pregledali realizacijo sklepov z 34. redne seje z dne 11/6-2013. Na predložen 
dokument niso imeli pripomb. Predsednica NO mag. Alenka Bradač je zato dala na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 150-35-2: 
Nadzorni odbor OT sprejme pregled in realizacijo sklepov, sprejetih na 34. redni seji dne 
11/6-2013. 
 

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

K 3. točki: Obravnava odgovora občinske uprave v zvezi z zadevo, odstopljeno s 
strani KPK (problematika v zvezi z zapornico v Lomu) 

 
Člani NO so 4.7.2013 s strani občinske uprave OT prejeli odgovor v zvezi z zadevo, odstopljeno 
s strani KPK. Po pregledu in obravnavi odgovora je predsednica NO mag. Alenka Bradač 
predlagala, da se o zadevi pošlje dopis Komisiji za preprečevanje korupcije in dala na 
glasovanje naslednji  
 
PREDLOG SKLEPA 151-35-3: 
Pripravi se odgovor Komisiji za preprečevanje korupcije v zvezi z zadevo št. 06210-
909/2012-3 02008, z dne 19.11.2012 (postavitev zapornice v Lomu in plačilo storitev 
odvetnika Benedičiča). Dopis bo sestavil mag. Matjaž Dovžan do ponedeljka 16.9.2013, 
ko bo dopis tudi poslan Komisiji za preprečevanje korupcije. 
 

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

K 4. točki: Razno 
 
Pod točko Razno so člani NO obravnavali plan dela NO za leto 2013, kjer so pregledali kaj je 
bilo dejansko realiziranega. Ugotovili so, da sta še dve postavki, ki nista realizirani, prav tako je 
potrebno narediti natančen plan dela do novega leta. Po pregledu realizacije plana dela je bil 
dan na glasovanje naslednji    
 
PREDLOG SKLEPA 152-35-4: 
Člani Nadzornega odbora OT so sklenili, da do naslednje seje NO pripravijo predlog 
zavodov v katerih naj bi izvajali pregled poslovanja.  
 

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



 
K 5. točki: Obravnava odgovora občinske uprave in vodstva Bios-a na predlog 

osnutka Poročila o pregledu poslovanja 
 
Predsednica NO mag. Alenka Bradač je dala v razpravo 5. točko dnevnega reda in predlagala, 
da se zaradi obsežnosti obravnavane tematike 5. točko obravnava brez prisotnosti zapisničarke 
in dala na glasovanje naslednji    
 
PREDLOG SKLEPA 153-35-5: 
Člani Nadzornega odbora OT so sklenili, da se 5. točka dnevnega reda obravnava brez 
prisotnosti zapisničarke. 
 

PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
V nadaljevanju seje je NO obravnaval Ugovor zoper osnutek poročila NO o poslovanju podjetja 
Bios, z dne 19.07.2013. 
 
Na podlagi razprave je NO sprejel naslednje sklepe: 
 
PREDLOG SKLEPA 154-35-5: 
NO OT pregleda veljavni poslovnik NO OT ter predlaga morebitne spremembe zaradi 
spremembe Statuta Občine Tržič, ki zadevajo tudi delovanje NO OT. 
 
 

  PRISOTNIH 5 
  ZA 5 
  PROTI 0 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
PREDLOG SKLEPA 155-35-5: 
Kot odgovor na prejeti Ugovor bo NO OT občinski upravi ponovno posredoval Osnutek 
poročila o pregledu poslovanja podjetja Bios. Na podlagi argumentov iz ugovora se 
osnutek prvotnega poročila popravi in dopolni ter obravnava na naslednji seji NO OT po 
prejemu ugovora.  
 

  PRISOTNIH 5 
  ZA 5 
  PROTI 0 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
PREDLOG SKLEPA 156-35-5: 
NO OT glede tematike korupcijskih tveganj zaprosi za mnenje KPK. 
 

  PRISOTNIH 5 
  ZA 4 
  PROTI 1 
Sklep je bil sprejet. 
 
Člani NO so se dogovorili, da bo naslednja seja v sredo 25. septembra 2013 ob 17. uri v mali 
sejni sobi Občine Tržič. 
 
Seja je bila zaključena ob 19.45 uri. 
 
 

Zapisali mag. Alenka BRADAČ 

  

Teja JERMAN Predsednica 

 Nadzornega odbora Občine Tržič 

Alenka BRADAČ  

 
 


