NADZORNI ODBOR
Številka: 9001-0001/2019/5(402)
Datum: 14. 2. 2019

ZAPISNIK
1. konstitutivne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, ki je bila v sredo,
13. 2. 2019 ob 17.00 uri v veliki sejni sobi Občine Tržič
PRISOTNI ČLANI NO: Luka Lukić, Edvard Polajnar, Andreja Potočnik, Alenka Bradač in Boštjan
Mešič
OSTALI PRISOTNI: mag. Borut Sajovic, dr. Metka Knific Zaletelj
ZAPISNIK: Katarina Turk
DNEVNI RED:
1. Predstavitev pristojnosti Nadzornega odbora
2. Konstituiranje nadzornega odbora
3. Razno

K 1. točki:

Predstavitev pristojnosti Nadzornega odbora

Konstitutivno sejo Nadzornega odbora je pričel župan mag. Borut Sajovic, ki je vse navzoče pozdravil
in na kratko predstavil delovanje občinske uprave in funkcijo ter delovanje Nadzornega odbora Občine
Tržič (NOOT). S predstavitvijo je nadaljevala direktorica občinske uprave dr. Metka Knific Zaletelj in
podala informacijo, da Ministrstvo za javno upravo pripravlja izobraževanje za člane nadzornih
odborov. Ko bo občinska uprava razpolagala z informacijo o terminu izobraževanja, bo to sporočila
članom nadzornega odbora. Katarina Turk sem pojasnila, kako je v preteklem mandatu potekala
komunikacija med člani NOOT (sklici sej, dnevni red) ter med NOOT in občinsko upravo (osnutki in
končna poročila, vprašanja, pojasnila). Nadzorni odbor je dolžan upoštevati Statut občine Tržič in
Poslovnik Nadzornega odbora. Katarina Turk poskrbi za osebno vročanje pošte v fizični obliki,
elektronska pošta pa se pošilja na elektronski naslov uslužbenke v občinski upravi, ki je zadolžena za
administrativno pomoč nadzornemu odboru, in sicer na naslov: katarina.turk@trzic.si. Članom sem
razdelila tudi izpis Poslovnika Nadzornega odbora Tržič (Ur. l. RS št. 8/16).
K 2. točki:

Konstituiranje nadzornega odbora

Župan je članom NOOT povedal, da člani skladno z 42. členom Statuta Občine Tržič izvolijo izmed sebe
predsednika nadzornega odbora. Predsednik predstavlja nadzorni odbor, sklicuje in vodi njegove seje.
G. Edvard Polajnar je za predsednico predlagal Andrejo Potočnik, Boštjan Mešič pa je za predsednico
predlagal Alenko Bradač. Oblikovali so dva predloga sklepa.
Članici Andreja Potočnik in Alenka Bradač sta se vzdržali glasovanja, ostali člani so glasovali o obeh
predlogih.
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PREDLOG SKLEPA 1-1-1:
Člani Nadzornega odbora Občine Tržič za predsednico Nadzornega odbora imenujejo Andrejo
Potočnik.
PRISOTNIH
3
ZA
2
PROTI
1
Sklep je bil sprejet.

PREDLOG SKLEPA 2-1-2:
Člani Nadzornega odbora Občine Tržič za predsednico Nadzornega odbora imenujejo Alenko
Bradač.
PRISOTNIH
3
ZA
1
PROTI
2
Sklep ni bil sprejet.
Župan in direktorica občinske uprave sta zapustila sejo NOOT.
G. Boštjan Mešič je podal obrazložitev predloga in glasovanja, in sicer je povedal, da z vidika
poslovne etike ni primerno, da je za predsednico NOOT predlagana članica NOOT, katero je v NOOT
predlagala stranka iz koalicije. Sprejet sklep o izvolitvi predsednice bo spoštoval in verjame, da bo
vodenje NOOT potekalo strokovno in brez zapletov. Ga. Andreja Potočnik je kot protiargument
izpostavila dejstvo, da sta dva imenovana člana NOOT predstavnika Liste ZAGON, ki ni koalicijska
stranka, hkrati pa je poudarila, da je bila ona predlagana s strani stranke SMC in se sama osebno
nima za predstavnico koalicije. V kolikor bi člani želeli, da kdo drug prevzame predsedovanje NOOT,
lahko predlaga svoj odstop. Člani NOOT so se strinjali, da spoštujejo sprejet sklep o izvolitvi
predsednice. Ga. Andreja Potočnik je še izpostavila, da ne želi, da bi glasovanje vplivalo na
sodelovanje članov NOOT, saj želi, da NOOT deluje transparentno in po pravilih stroke.
Ga. Alenka Bradač se je še zahvalila za predlog o imenovanju za predsednico NOOT ter hkrati
izpostavila željo, da bi se člani NOOT sami dogovorili o glasovanju predsednika NOOT.

K 3. točki:

Razno

Predsednica NOOT nadaljuje sejo in povabi Katarino Turk, da predstavi, kakšen je zagotovljen
finančni okvir delovanja NOOT, bivšega predsednika g. Mešiča pa k predstavitvi dosedanje prakse
poslovanja NOOT.
Katarina Turk je povedala, da je proračun Občine Tržič, v okviru katerega so za delovanje NOOT
zagotovljena sredstva, v fazi priprave predlagana prihajajoči seji Občinskega sveta. Vsako leto so
zagotovljena sredstva v nespremenjenem obsegu. Predlagan znesek za delovanje NOOT Katarina
Turk sporočim članom po e-pošti, hkrati posredujem še kartico realizacije preteklega leta v informacijo
ter kontaktne podatke članov NOOT.
G. Boštjan Mešič je na kratko povzel dosedanje delovanje NOOT. Predlaga je, da se pri načrtovanju
pregledov upošteva tudi načrt dela Skupne službe notranje revizije Kranj (SSNRK), da se pregledi ne
podvajajo tako v smislu pregledovanja istih nadzorovanih oseb kot tudi pregledovanja istih vsebin. S
predsednico se dogovorita, da posreduje načrt dela SSNRK.
G. Luka Lukića je zanimalo, ali je NOOT v preteklem mandatu ugotovil kakšna večja neskladja med
opravljanjem pregledov. G. Boštjan Mešič je povedal, da hujših kršitev ni bilo ugotovljenih, največ
nepravilnosti so sicer ugotovili pri pregledu občinskega podjetja Bios, podrobnejše informacije o
ugotovitvah pa so razvidne iz poročil, ki pa so objavljena na občinski spletni strani.
Predsednica NOOT je za naslednjo sejo tako predlagala, da se v dnevni red vključi pregled plana dela
SSNRK in predlog plana dela NOOT.

Naslednja seja NOOT je predvidena za 27. 2. 2019.
Seja je bila zaključena ob 17:45 uri.
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