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Z A P I S N I K 
 
 

43. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, ki je bila v sredo, 
26. marca 2014 ob 17.00 uri v pisarni župana Občine Tržič (Trg svobode 18) 

 
 
PRISOTNI ČLANI NO:  mag. Alenka BRADAČ, Boris TOMAZIN, mag. Dragan MANJULOV,  
Rudi STELZER, mag. Matjaž DOVŽAN. 
 
OSTALI PRISOTNI: mag. Borut Sajovic – župan, Drago Zadnikar, spec. – direktor Občinske 
uprave Občine Tržič, Marjeta MAČEK – vodja Urada za finance, 
 
ZAPISNIK: Teja Jerman 
 
Predsednica NO mag. Alenka Bradač je pozdravila vse zbrane na 43. redni seji NO. Pod točko 
razno je predlagala razpravo o medsebojni komunikaciji med Nadzornim odborom OT in 
Občinsko upravo OT ter dala na glasovanje sledeči dnevni red 
 
 

DNEVNI RED: 
 

1. Pregled zaključnega računa Občine Tržič za leto 2013, 

2. Pregled in potrditev zapisnika in realizacije sklepov 42. redne seje NO z dne 

12.03.2014, 

3. Nadaljevanje pregleda poslovanja KS Križe, 

4. Razno. 

 
PREDLOG SKLEPA: 
Sprejme se predlagani dnevni red. 
 

PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 
Dnevni red je bil soglasno sprejet. 
 

K 1. točki: Pregled zaključnega računa Občine Tržič za leto 2013 
 
Predsednica NO mag. Alenka Bradač je podala uvodno obrazložitev ter prosila župana, mag. 
Boruta Sajovica in direktorja Občinske uprave OT, Draga Zadnikarja, da obrazložita glavne 
točke in problematiko glede zaključnega računa za leto 2013. 
 
V nadaljevanju je župan obrazložil pogled glede zaključnega račun za leto 2013. Po koncu 
obrazložitve se je župan opravičil, ker mora predčasno zapustiti sejo zaradi že vnaprej 
dogovorjenih obveznosti.  
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V razpravo sta se nato vključila direktor Občinske uprave OT, Drago Zadnikar, spec. in vodja 
Urada za finance, Marjeta Maček ter začela s pojasnili v zvezi z dodatnimi vprašanji članov NO 
glede zaključnega računa za leto 2013.  
 
Po razpravi je bil na glasovanje dan naslednji 
 
PREDLOG SKLEPA 196-43-1: 
Člani NO in predstavniki Občinske uprave OT so razpravljali o zaključne računu Občine 
Tržič za leto 2013. Dogovorili so se, da bo pisne odgovore in pojasnila na zastavljena 
vprašanja Nadzorni odbor s strani Občinske uprave OT prejel do petka, 28.3.2014. Nato 
člani NO do 1.4.2014 pripravijo svoje ugotovitve in priporočila, ki jih posredujejo g. 
Tomazinu. G. Tomazin do 4.4.2014 pripravi osnutek Poročila o pregledu zaključnega 
računa Občine Tržič za leto 2013.  
 

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

K 2. točki: Pregled in potrditev zapisnika in realizacije sklepov 42. redne seje NO 
z dne 12/03-2014. 

 
Člani NO so pregledali zapisnik in realizacijo sklepov 42. redne seje z dne 12/03-2014. Pripomb 
na zapisnik in realizacijo sklepov ni bilo, zato je bil dan na glasovanje naslednji 
 
PREDLOG SKLEPA 197-43-2: 
Sprejme se zapisnik in realizacija sklepov 42. redne seje Nadzornega odbora z dne 12/03-
2014. 
 

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

K 3. točki: Nadaljevanje pregleda poslovanja KS Križe  
 
Člani NO so obravnavali prejete pripombe s strani Občinske uprave OT glede poslovanja KS 
Križe. Po razpravi je bil na glasovanje dan naslednji  
 
PREDLOG SKLEPA 198-43-3: 
Člani NO so sklenili, da bodo pripombe Občinske uprave OT upoštevane v končnem 
poročilu o pregledu poslovanja KS Križe. 
 

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

K 4. točki: Razno  
 
Pod točko razno so člani NO in direktor Občinske uprave OT obravnavali problematiko glede 
medsebojnega komuniciranja.  
 
G. Tomazin je povedal, da je pri komuniciranju prišlo do nekaterih nejasnosti, toda kljub temu so 
s člani NO v vsakem primeru pripravljeni na sodelovanje. Prav tako je povedal, da bodo v 
novem poslovniku NO, ki ga trenutno pripravljajo tudi zadeve glede vročanja ipd. stvari bolj 
natančno definirane in napisane.  
 
Predsednica NO mag. Alenka Bradač je povedala, da so bile napake tako na eni, kot na drugi 
strani. Potrebno je, da se stvari rešujejo sproti, da se pogovori takoj v živo, brez nepotrebnega 
pisanja. Vsekakor je namen NO dobro sodelovanje. 



 
Direktor Občinske uprave OT, g. Zadnikar je pojasnil zadevo s svoje strani in povedal, da pri 
vsem veljajo določena pravila, za poslovanje med organoma, kot tudi pravila znotraj občinske 
uprave, ki se jih je potrebno držati. Prav tako je povedal, da se vprašanja s strani NO naslavljajo 
na uraden naslov Občine Tržič. Na koncu se je strinjal, da je tudi z njihove strani namen 
vsekakor dobro sodelovanje. 
 
Po razpravi je bil na glasovanje dan naslednji  
 
PREDLOG SKLEPA 199-43-4: 
Opravljena je bila razprava na temo medsebojnega komuniciranja med Nadzornim 
odborom OT in predstavnikom Občinske uprave OT, g. Zadnikarjem.  
 

PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
Člani NO so se dogovorili, da bo naslednja seja v sredo, 9. aprila 2013 ob 17. uri v mali sejni 
sobi Občine Tržič. 
 
Seja je bila zaključena ob 19.35 uri. 
 
 

Zapisala mag. Alenka BRADAČ 

  

Teja JERMAN Predsednica 

 Nadzornega odbora Občine Tržič 

  

 


