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Z A P I S N I K 
 

7. redne seje  Nadzornega odbora Občine Tržič, ki je bila v sredo,  
6. julija 2011 ob 18.00 uri v mali sejni sobi Občine Tržič 

 
 
PRISOTNI:  Alenka BRADAČ, Boris TOMAZIN, Klemen SRNA, Marko MEŢNAR, 
ZAPISNIK: Dalja MALI. 
 
Predsednica Alenka BRADAČ je vse prisotne pozdravila in dala v razpravo dnevni red 7. redne 
seje nadzornega odbora. Razprave ni bilo, zato je dala na glasovanje naslednji 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Sprejme se predlagani dnevni red. 
 
PRISOTNIH 4 
ZA 4 
PROTI 0 
Dnevni red je bil soglasno sprejet. 

 
DNEVNI RED: 
 

1. Potrditev zapisnika  6. seje z dne 8/6-2011, 

2. Pregled in realizacija sklepov s 5. seje NO dne 16/5-2011, 

3. Pregled in realizacija sklepov s 6. seje NO dne 8/6-2011, 

4. Nadaljevanje pregleda uresničevanja Načrta razvojnih programov (NRP) občine v letih 
2008 - 2011,  

5. Obravnava svetniškega vprašanja in dopisa KMVVI, 

6. Razno. 
 
K 1. točki:       Potrditev zapisnika  6. redne seje NO z dne 8/6-2011 
 
Člani nadzornega odbora so pregledali zapisnik 6. redne seje z dne 8/6-2011. Pripomb na 
zapisnik ni bilo, zato je bil dan na glasovanje naslednji 
 
PREDLOG SKLEPA 28-7-1: 
Sprejme se zapisnik 6. redne seje nadzornega odbora z dne 8/6-2011. 
 
PRISOTNIH 4 
ZA 4 
PROTI 0 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
K 2. točki:       Pregled in realizacija sklepov s 5. seje NO z dne 16/5-2011 
 
Člani nadzornega odbora so pregledali realizacijo sklepov 5. redne seje z dne 16/5-2011 in na 
dokument niso imeli pripomb. Predsednica Alenka BRADAČ je zato dala na glasovanje  



 
PREDLOG SKLEPA 29-7-2: 
Nadzorni odbor sprejme pregled in realizacijo sklepov, sprejetih na 5. redni seji  dne 
16/5-2011. 
 
PRISOTNIH 4 
ZA 4 
PROTI 0 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
K 3. točki:       Pregled in realizacija sklepov s 6. seje NO z dne 8/6-2011 
 
Člani nadzornega odbora so pregledali realizacijo sklepov 6. redne seje z dne 8/6-2011 in na 
dokument niso imeli pripomb. Predsednica Alenka BRADAČ je zato dala na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 30-7-3: 
Nadzorni odbor sprejme pregled in realizacijo sklepov, sprejetih na 6. redni seji  dne 8/6-
2011. 
 
PRISOTNIH 4 
ZA 4 
PROTI 0 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
K 4. točki:       Nadaljevanje pregleda uresničevanja Načrta razvojnih programov 

(NRP) občine v letih 2008 - 2011 
 
Člani nadzornega odbora so opravili pregled uresničevanja NRP občine na naslednjih področjih: 
 

- Klemen SRNA je opravil nadzor nad NRP – Dolgoročni razvoj infrastrukture na področju 
predšolske vzgoje, v katerem je pregled je usmeril predvsem na izgradnjo modularnega 
vrtca v Kriţah, 

- Alenka BRADAČ je opravila nadzor nad NRP – Las Leader, 
- Marko MEŢNAR je opravil nadzor nad NRP – Obnova atletske steze na športnem 

igrišču pri OŠ Kriţe, 
- Boris TOMAZIN je opravil nadzor nad NRP – Javna razsvetljava. 

 
Predstavili so svoje ugotovitve, odgovore občinske uprave, neustrezno načrtovanje nekaterih 
NRP in napake, ki so jih odkrili pri nadzoru. Formulirali so dodatna vprašanja, ki jih bodo 
naslovili na občinsko upravo. 
Po končani razpravi je predsednica Alenka BRADAČ dala na glasovanje naslednji 
 
PREDLOG SKLEPA 30-7-4: 
Do ponedeljka, 11/7-2011 člani nadzornega odbora formulirajo dodatna vprašanja, ki se 
nanašajo na nadzorovan NRP, zbrana vprašanja bo predsednica Alenka BRADAČ 
posredovala direktorju občinske uprave do petka, 15/7-2011. Občinska uprava naj 
pripravi odgovore na vprašanja najkasneje do torka, 16/8-2011. 
 
PRISOTNIH 4 
ZA 4 
PROTI 0 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
K 5. točki:       Obravnava svetniškega vprašanja in dopisa KMVVI 
 
Predsednica Alenka BRADAČ je predstavila problematiko nezdruţljivosti funkcije člana 
nadzornega odbora Borisa TOMAZINA s funkcijama člana sveta krajevne skupnosti in 
predsednika Športne zveze Trţič. Poudarila je, da so člani nadzornega odbora svetniško 
vprašanje dr. Jureta MEGLIČA in dopis KMVVI obravnavali ţe na prejšnji seji nadzornega 
odbora. Ravno tako je Boris TOMAZIN ţe na prejšnji seji nadzornega odbora člane seznanil, da 
je na občinsko volilno komisijo naslovil nepreklicno odstopno izjavo s funkcije člana Sveta KS 
Lom pod Storţičem in s tem odpravil konflikt interesov, ki izhaja iz nezdruţljivosti obeh funkcij. 



 
Predsednica Alenka BRADAČ je povedala, da je tudi SVLR ţe odgovorila na vprašanje o 
zdruţljivosti funkcij člana nadzornega odbora in predsednika Športne zveze Trţič. Iz odgovora 
izhaja, da konflikt interesov ni izkazan in da sta funkciji zdruţljivi. 
Po končani razpravi je predsednica Alenka BRADAČ dala na glasovanje naslednji 
 
PREDLOG SKLEPA 31-7-5: 
Nadzorni odbor Občine Tržič se je seznanil z odstopom Borisa Tomazina s funkcije člana 
Sveta KS Lom pod Storžičem. Z odstopom je odpravil konflikt interesov, ki izhaja iz 
nezdružljivosti obeh funkcij.  
Iz odgovora SVLR nedvoumno izhaja, da je hkratno opravljanje funkcije člana NO in 
predsednika Športne zveze zakonito in ni sporno. Obstaja pa potencialni konflikt 
interesov, do katerega bo nedvomno prišlo v trenutku, ko bo NO Občine Tržič izvajal 
nadzor nad koriščenjem občinskih sredstev športne zveze. V tem postopku se bo moral 
član NO izločiti iz razprave in odločanja o ugotovitvah nadzora.  
 
PRISOTNIH 4 
ZA 3 
PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 

 
Pod točko razno ni bilo razprave. 
 
Seja je bila zaključena ob 19:30 uri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapisala  Alenka BRADAČ 

  

Dalja MALI predsednica 

 Nadzornega odbora Občine Tržič 

 


