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Z A P I S N I K 
 
 

1. konstitutivne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, ki je bila v sredo, 
11. februarja 2015 ob 17.00 uri v mali sejni sobi Občine Tržič  

 
 
PRISOTNI ČLANI NO: mag. Alenka BRADAČ, Boris TOMAZIN, mag. Matjaž DOVŽAN, Edvard 
POLAJNAR, Boštjan MEŠIČ, mag. Borut SAJOVIC, Drago ZADNIKAR, spec. 
 
ZAPISNIK: Katja REKELJ 
 
 

DNEVNI RED: 
 

1. Predstavitev pristojnosti Nadzornega odbora 
2. Konstituiranje Nadzornega odbora občine Tržič 
3. Razno. 

 
 
 

K 1. točki: Predstavitev pristojnosti Nadzornega odbora 
 

Konstitutivno sejo Nadzornega odbora je pričel župan mag. Borut SAJOVIC, ki je vse navzoče 
lepo pozdravil. Na kratko je predstavil delovanje občinske uprave in funkijo ter delovanje 
Nadzornega odbora. 
 
S predstavitvijo je nadaljeval direktor občinske uprave Drago ZADNIKAR, spec., ki je pojasnil 
kako naj bi potekala komunikacija med Nadzornim odborom in občinsko upravo. Nadzorni odbor 
je dolžan upoštevati Statut občine Tržič in Poslovnik Nadzornega odbora.  
 
Pošta v fizični obliki se odda v sprejemni pisarni Občine Tržič, elektronska pošta pa se pošilja na 
uradni elektronski naslov Občine Tržič, in sicer - obcina.trzic@trzic.si. 
 
NO je na podlagi tega zaključil, dab o komunikacija v primerih, ko je določeno dejanje vezano na 
potek določenih zakonskih ali poslovniških rokov potekala v skladu s Poslovnikom Nadzornega 
odbora in preko sprejemne pisarne Občine Tržič (na primer osnutki poročil, sklepi o uvedbi 
nadzora…); v ostalih primerih, ko ne gre za poslovanje, ki je vezano na zakonsko določene roke, 
pa se uporablja elektronska pošta na navedeni predal. 

 
 

K 2. točki: Konstituiranje Nadzornega odbora občine Tržič 
 

Župan je članom Nadzornega odbora povedal, da morajo izmed prisotnih članov izglasovati 
predsednika. Edvard POLAJNAR je za predsednika predlagal Boštjana MEŠIČA. S tem so se 
strinjali tudi ostali člani. Boris TOMAZIN je povedal, da ima predsednik Nadzornega odbora veliko 
dela in, da to ni le častna funkcija kot je včasih veljalo.   
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PREDLOG SKLEPA 1-1-2:  
Člani Nadzornega odbora Občine Tržič za predsednika Nadzornega odbora imenujejo 
Boštjana Mešiča.  

 
PRISOTNIH 5 
ZA 4 
PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

K 3. točki: Razno  
 

a) Bivša predsednica Nadzornega odbora mag. Alenka Bradač je na kratko opisala kakšne so 
bile njene zadolžitve v prejšnjem mandatu in povedala, da so si s člani delo vedno porazdelili. 
Poleg tega so člani nadzornega odbora, ki so to funkcijo opravljali že v prejšnjem mandatu, na 
kratko opisali na katerih projektih so delali in kako so se lotevali dela. 

 
b) Katja Rekelj je zadolžena, da pri občinskem informatiku poizve kako bi se dalo urediti, da bi 
elektronsko komuniciranje med občinsko upravo in Nadzornim odborom potekalo čim hitreje in, 
da se na tem področju poišče kakšna rešitev. Torej tako, da se čim več pisne korespondence 
opravlja v elektronski obliki. Tudi dokumentacija naj bi se praviloma posredovala v elektronski 
obliki, razen kadar je to drugače predpisano z upravnimi postopki. Poleg tega želi Nadzorni odbor 
imeti na datotečnem strežniku svoj repozitorij, kjer bodo lahko odlagali interno dokumentacijo, ki 
jo uporabljajo pri svojem delu. Ta repozitorij ni javen in je dostopen le članom NO in Katji Rekelj. 
Za dodatna pojasnila lahko občinski informatik kontaktira predsednika NO. 

 
c) Katja Rekelj je zadolžena, da zbere in posreduje članom NO nekatere podatke, dokumente ali 
povezave do dokumentov, ki so potrebne za usklajeno delo NO in pripravo na naslednjo sejo NO, 
kjer se bo sprejemal plan dela NO: 
- tabela s kontaktnimi podatki članov NO, 
- plan dela in poročila o delu prejšnjega nadzornega odbora, 
- Proračun OT za leto 2015, 
- Pravilnik o obveznih sestavinah poročila NO, 
- Seznam javnih zavodov. 
 
Člani NO bodo občinsko upravo zaprosili, da jim posreduje informacijo o stanju sredstev na TRR 
in vezanih sredstev Občine. Člani NO so v zvezi s tem sprejeli naslednji sklep 

 
PREDLOG SKLEPA 2-1-3c:  
Člani Nadzornega odbora Občine Tržič zaprosijo občinsko upravo OT, da posreduje 
informacijo o stanju denarnih sredstev na TRR in vezanih sredstev občine Tržič na dan 
1.1.2015. 

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

Tudi v nadaljnje bosta predsednik NO in Katja Rekelj zaprosila občinsko upravo za posredovanje 
dokumentacije in podatkov, ki niso javno objavljeni. 
 
d) Člani NO so se dogovorili, da razmislijo ali bi bilo smiselno vzpostaviti tudi kontakt z 
medobčinsko revizijsko komisijo in se dogovoriti za sodelovanje, da ne bi po nepotrebnem 
podvajali dela. 
 
e) Naslednja seja Nadzornega odbora je predvidena 4. marca ob 17.00. 

 
Seja je bila zaključena ob  19.10 uri. 

 
 
 
 
 



 
Zapisala Boštjan MEŠIČ 

  

Katja Rekelj Predsednik 

 Nadzornega odbora Občine Tržič 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
  


