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Številka:  032-0004/2011-531 
Datum:   13/02-2014 
 
 
 

Z A P I S N I K 
 
 

41. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, ki je bila v sredo, 
12. februarja 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 41. redni seji NO in dala na 
glasovanje sledeči dnevni red 
 
 

DNEVNI RED: 
 

1. Pregled in potrditev zapisnika in realizacije sklepov 40. redne seje NO z dne 

22.01.2014 in 3. korespondenčne seje z dne 24.012014, 

2. Nadaljevanje pregleda osnutka Poročila o pregledu poslovanja KS Križe, 

3. Sklep o pregledu dveh javnih naročil, 

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 in potrditev zapisnika in realizacije sklepov 40. redne seje NO 
z dne 22/01-2014 in 3. korespondenčne seje z dne 24/01-2014. 

 
Člani NO so pregledali zapisnik in realizacijo sklepov 40. redne seje z dne 22/01-2014 in 3. 
korespondenčne seje z dne 24/1-2014. Pripomb na zapisnik in realizacijo sklepov ni bilo, zato je 
bil dan na glasovanje naslednji 
 
PREDLOG SKLEPA 185-41-1: 
Sprejme se zapisnik in realizacija sklepov 40. redne seje Nadzornega odbora z dne 22/01-
2014 in 3. korespondenčne seje z dne 24/01-2014. 
 

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

K 2. točki: Nadaljevanje pregleda osnutka Poročila o pregledu poslovanja KS 
Križe 

 
Člani NO so nadaljevali z obravnavo osnutka Poročila o pregledu poslovanja KS Križe. Po 
razpravi je bil dan na glasovanje naslednji 
 
PREDLOG SKLEPA 186-41-2: 
Člani NO so sprejeli osnutek poročila o Pregledu poslovanja KS Križe. Osnutek poročila 
se skupaj s spremnim dopisom pošlje na občinsko upravo OT in KS Križe. 
 

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

K 3. točki: Sklep o pregledu dveh javnih naročil  
 
Člani NO so prejeli spisek 20-ih javnih naročil z največjo vrednostjo. Po pregledu seznama sta 
bila dana na glasovanje naslednja sklepa 
 
PREDLOG SKLEPA 187-41-3: 
Člani NO so v okviru plana dela za leto 2014 sprejeli sklep o izboru dveh javnih naročil. 
Pregledala se bosta javno naročilo za Izvajanje posebnih linijskih prevozov učencev v 
občini Tržič v šolskem letu 2013/2014, zaporedna številka javnega naročila 48-2013 in 
javno naročilo za Vzdrževanje gozdnih cest 2013 v občini Tržič, zaporedna številka 
javnega naročila 7-2013. 
 

PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
PREDLOG SKLEPA 188-41-3: 
Občinski upravi OT se v zvezi z izbranima javnima naročiloma pošlje sklep z zahtevo o 
posredovanju naslednje dokumentacije : 

- razpisni pogoji, 
- prejete ponudbe, 
- postopek izbora, 
- pogodba, 
- planirana realizacija v proračunu in dejanska realizacija. 

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

K 4. točki: Razno 
 
Pod točko Razno člani NO niso imeli komentarjev. 
 
Člani NO so se dogovorili, da bo naslednja seja v sredo 12. marca 2013 ob 17. uri v mali sejni 
sobi Občine Tržič. 
 
Seja je bila zaključena ob 18.20 uri. 
 

Zapisala mag. Alenka BRADAČ 

  

Teja JERMAN Predsednica 

 Nadzornega odbora Občine Tržič 

  



 
 
 


