
 

 
 

NADZORNI ODBOR 
 

Občina Tržič · Urad za finance · Trg svobode 18, 4290 Tržič · tel.: 04 597 15 19 · fax: 04 597 15 20 
e-pošta: obcina.trzic@trzic.si · internet: www.trzic.si 

davčna št.: 23676264 ·  matična št.: 5883547 

Številka:  032-0004/2011-531 
Datum:    5/1-2011 
 
 
 

Z A P I S N I K 
 

1. konstitutivne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, ki je bila 
v sredo, 5. januarja 2011 ob 15.30 uri v mali sejni sobi Občine 

Tržič 
 
 
 
PRISOTNI: Marija BERLOT, Boris TOMAZIN, Klemen SRNA, Marko MEŢNAR, 
mag. Andrej ŠMID, mag. Borut SAJOVIC, Drago ZADNIKAR, Jasna KAVČIČ, 
Mateja MALOVRH, Marjeta MAČEK. 
 
ZAPISNIK: Dalja MALI 
 
DNEVNI RED: 
1. Predstavitev pristojnosti Nadzornega odbora  
2. Konstituiranje Nadzornega odbora občine Trţič 
    a) izvolitev predsednika NO 
    b) izvolitev podpredsednika NO 
3. Razno 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Sprejme se predlagani dnevni red. 
 
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 
Dnevni red je bil sprejet soglasno. 

 
K 1. točki:       Predstavitev pristojnosti Nadzornega odbora  
 
Konstitutivno sejo je pričel ţupan mag. Borut SAJOVIC, ki je vse navzoče lepo 
pozdravil. Na kratko je novim članom nadzornega odbora opisal vse kohezijske 
gradbene posle, trenutno finančno stanje Občine Trţič in pričetek sodelovanja s 
Skupno sluţbo notranje revizije Kranj. Predstavil je organizacijo občinske 
uprave, postopke sprejemanja občinskega proračuna za leto 2011, shemo 
občinskih štipendij in stanovanjsko politiko, ki jo vodi uprava glede občinskih 
stanovanj. Razloţil je problematiko gradbenega podjetja SCT d.d. 
Nadalje je predstavil funkcijo in način delovanja nadzornega odbora.  

http://www.trzic.si/


 

S predstavitvijo je nadaljeval Drago ZADNIKAR, direktor občinske uprave. 
Člane nadzornega odbora je pozval, naj čimprej naredijo letni načrt nadzorov. 
Predlagal je tudi uskladitev s Skupno sluţbo notranje revizije Kranj, da ne bi 
prišlo do podvajanja revizije na posameznih področjih poslovanja. Članom NO 
je izročil Poslovnik nadzornega odbora. Povedal je, da je temu aktu nadrejeni 
akt Statut občine Trţič, ki pa je zastarel in je potreben temeljite prenove. Vsa 
ostala dokumentacija je dosegljiva na občinski spletni strani. Objasnil je tudi 
način komuniciranja z občinsko upravo občine Trţič. 
 
 
K 2. točki:       Konstituiranje Nadzornega odbora občine Tržič 
 
Vsi člani nadzornega odbora so se predstavili. Klemen SRNA je povedal, da se 
z vidika poslovne etike odpoveduje funkcijam predsednika in podpredsednika, 
saj je bil predlagan s strain svetniške skupine, ki ji je pripadal ţupan. Oblikovali 
so dva predloga sklepa: 
  
PREDLOG SKLEPA 1-1-2a-2011: 
Člani Nadzornega odbora Občine Trţič za predsednico nadzornega odbora 
imenujejo Marino BERLOT. 
 
PRISOTNIH 5 
ZA 4 
PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 

 
PREDLOG SKLEPA 2-1-2b-2011: 
Člani Nadzornega odbora Občine Trţič za podpredsednika nadzornega odbora 
imenujejo Borisa TOMAZINA. 
 
PRISOTNIH 5 
ZA 4 
PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 

 
K 3. točki:       Razno 
 
Boris TOMAZIN je predlagal, da se še pred sklicem naslednje seje Marina 
BERLOT sestane z bivšo predsednico nadzornega odbora, gospo Heleno 
POLAJNAR in naj skupaj pregledata zadnja poročila in zapisnike o delovanju 
nadzornega odbora v bivši sestavi. Na glasovanje je dal tudi naslednji  
 
PREDLOG SKLEPA 3-1-3a-2011: 
Na naslednjo sejo Nadzornega odbora se povabi bivšo predsednico 
nadzornega odbora, gospo Heleno POLAJNAR. 
 
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 
Sklep je bil sprejet soglasno. 

 



 

Člani nadzornega odbora so se dogovorili, naj se vsi v svojih svetniških 
skupinah pogovorijo in opredelijo področja, ki bi jih bilo potrebno revidirati. 
Preden bodo oblikovali letni načrt nadzorov, bi bilo smiselno, da se seznanijo z 
načrtom revizije za leto 2011, na podlagi katere bo Skupna sluţba notranje 
revizije Kranj izvajala kontrole v letu 2011. Na glasovanje je bil dan naslednji 
 
PREDLOG SKLEPA 4-1-3b-2011: 
Pred oblikovanjem letnega načrta nadzorov se mora člane nadzornega odbora 
seznaniti z načrtom revizije za leto 2011, ki jo je oblikovala Skupna sluţba 
notranje revizije Kranj. 
 
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 
Sklep je bil sprejet soglasno. 

 

Seja je bila zaključena ob 17.30 uri. 

 

 

 

 

 

 

Zapisala Marina BERLOT 

  

Dalja MALI predsednica 

 Nadzornega odbora Občine Tržič 

 

 

 

 

 

 
 

 


