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Številka:  032-0004/2011 
Datum:   10/04-2014 
 
 
 

Z A P I S N I K 
 
 

44. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, ki je bila v sredo, 
9. aprila 2014 ob 17.00 uri v mali sejni sobi Občine Tržič (Trg svobode 18) 

 
 
PRISOTNI ČLANI NO: mag. Alenka BRADAČ – predsednica NO, mag. Dragan MANJULOV, 
Rudi STELZER, Boris TOMAZIN 
 
UPRAVIČENO ODSOTNI ČLAN NO: mag. Matjaž DOVŽAN 
 
OSTALI PRISOTNI: mag. Borut SAJOVIC – župan (v točki, ki se nanaša na umik sklepa OS 
OT) 
 
 
ZAPISNIK: Maja JAGODIC 
 
Predsednica NO mag. Alenka Bradač je pozdravila vse prisotne na 44. redni seji NO in 
opravičila odsotnost člana, ter potrdila sklepčnost odbora. Pod točko Razno je predlagala 
razpravo o 14. točki dnevnega reda prihodnje 29. seje občinske sveta občine in dala na 
glasovanje sledeči: 
 
 

DNEVNI RED: 
 

1. Pregled in potrditev zapisnika in realizacije sklepov 43. redne seje NO z dne 

26/03-2014, 

2. Pregled zaključnega računa Občine Tržič za leto 2013 – oblikovanje osnutka 

poročila, 

3. Sprejem Končnega poročila o pregledu poslovanja KS Križe, 

4. Razno. 

 
PREDLOG SKLEPA: 
Sprejme se predlagani dnevni red. 
 
 

PRISOTNIH 4 
ZA 4 
PROTI 0 
Dnevni red je bil soglasno sprejet. 
 
 

K 1. točki: Pregled in potrditev zapisnika in realizacije sklepov 43. redne seje NO 
z dne 26/03-2014  
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Člani NO so pregledali zapisnik in realizacijo sklepov 43. redne seje NO z dne 26/03-2014.  
 
Ga. Bradač je k predlogu Sklepa 196-43-1 zgolj pripomnila, da so pisne odgovore in pojasnila 
na zastavljena vprašanja NO o zaključnem računu Občine Tržič za leto 2013 prejeli v torek, 
1.4.2014 in ne v petek, 28.3.2014, kot so se dogovorili na prejšnji seji NO. Posledično je bil 
krajši rok za pripravo osnutka Poročila (4.4.2014). G. Manjulov je dodal, da je bilo Poročilo 
občinske uprave OT kvalitetno pripravljeno.  
 
Ostalih pripomb na zapisnik in realizacijo sklepov ni bilo, zato je bil dan na glasovanje naslednji     
 
PREDLOG SKLEPA 200-44-1: 
Sprejme se zapisnik in realizacija sklepov 43. redne seje Nadzornega odbora z dne 26/03-
2014. 
 
 

PRISOTNIH 4 
ZA 4 
PROTI 0 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 

K 2. točki: Pregled zaključnega računa Občine Tržič za leto 2013 – oblikovanje 
osnutka poročila 
 

NO OT je na seji obravnaval pripravljen predlog osnutka poročila Pregled zaključnega računa 
Občine Tržič za leto 2013, ga dopolnil in se dogovoril, da se ga na seji tudi sprejme.  
 
PREDLOG SKLEPA 201-44-2: Na tej seji je bil sprejet osnutek Poročila o pregledu 
zaključnega računa Občine Tržič za leto 2013, do petka, 11.4.2014 se naredijo samo še 
redakcijski popravki. V ponedeljek ga bo ga. Bradač vročila gdč. Jerman. V zvezi s 
predajo dokumenta se bo posvetovala še z županom. 
 

PRISOTNIH 4 
ZA 4 
PROTI 0 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 

K 3. točki: Sprejem končnega Poročila o pregledu poslovanja KS Križe  
 
Člani NO v zvezi z vsebino končnega Poročila o pregledu poslovanja KS Križe niso imeli 
pripomb, zato so dali na glasovanje naslednji  
 
PREDLOG SKLEPA 202-44-3: 
NO je sprejel Končno poročilo o pregledu poslovanja KS Križe za leti 2012 in 2013. 
Končno Poročilo o pregledu poslovanja KS Križe bo NO vročil občinski upravi, KS Križe 
in občinskemu svetu (ge. Ireni Markič – pristojni za urejanje gradiva OS).  
 

PRISOTNIH 4 
ZA 4 
PROTI 0 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 

K 4. točki: Razno  
 
 
Pri tej točki je bil na seji prisoten tudi župan. Člani NO OT so razpravljali o vsebini gradiva 14. 
točke 29. seje občinskega sveta, ki se nanaša na obravnavo Odzivnega poročila podjetja Bios. 
Ugotovili so, da glede te točke dnevnega reda niso bili obveščeni.  
 
Po razpravi je bil na glasovanje dan naslednji  
 
PREDLOG SKLEPA 203-44-4: 



 
NO je pregledal točke dnevnega reda za 29. sejo Občinskega sveta OT, ki bo potekala v 
četrtek 17.4.2014, na katero je pod zap.št. 14 uvrščena tudi točka NO – umik sklepa. V 
gradivu namenjeno Občinskemu svetu je navedeno, da je bil dokument poslan tudi NO. 
NO ugotavlja, da do dneva te seje ni prejel nobenih dokumentov v zvezi s to točko 
dnevnega reda seje OS. 
 

PRISOTNIH 4 
ZA 4 
PROTI 0 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
Člani NO so se dogovorili, da bo naslednja seja v sredo, 23. aprila 2013 ob 17. uri v mali sejni 
sobi Občine Tržič. 
 
Seja je bila zaključena ob 18.50 uri. 
 
 

Zapisala mag. Alenka BRADAČ 

  

Maja JAGODIC Predsednica 

 Nadzornega odbora Občine Tržič 

  

 


