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Datum: 29. 11. 2019 
 
 

Z A P I S N I K 
 

12. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, ki je bila v četrtek, 
28. 11. 2019 ob 17.15 uri na sedežu Vrtca Tržič v enoti Palček 

 
 
PRISOTNI ČLANI NO: Boštjan Mešič, mag. Alenka Bradač, Edvard Polajnar, Luka Lukič 
OPRAVIČILA ODSOTNOST: Andreja Potočnik 
 
OSTALI PRISOTNI: Tatjana Blaži - ravnateljica Vrtca Tržič, Metka Kočar – računovodstvo, 
Suzana Smolej - vodja prehrane 
 
ZAPISNIK: Katarina Turk 
 
Predsednica NOOT, ga. Andreja Potočnik, je za vodenje seje pooblastila člana, g. Boštjana 
Mešiča. 
 
DNEVNI RED: 

1. Pregled zapisnika 11. redne seje 
2. Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 11. redni seji 
3. Pregled poslovanja Vrtca Tržič za leto 2018 
4. Razno 

 
PREDLOG SKLEPA: 
Nadzorni odbor spremeni vrstni red predvidenih točk dnevnega reda, ki se glasi: 

1. Pregled poslovanja Vrtca Tržič za leto 2018 
2. Pregled zapisnika 11. redne seje 
3. Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 11. redni seji 
4. Razno 

 
Nadzorni odbor sprejme predlagani dnevni red 
 
PRISOTNIH 4 
ZA 4 
PROTI 0 
Dnevni red je bil sprejet. 
 
 
K 1. točki: Pregled poslovanja Vrtca Tržič za leto 2018 
 
Člani NOOT so prisotne predstavnice Vrtca Tržič seznanili z namenom pregleda v prostorih 
Vrtca Tržič. V zvezi s predloženo dokumentacijo o oddanih naročilih v sklopu porabe sredstev 
investicijskih transferjev Občine Tržič in skupnega javnega naročila za dobavo energentov za 
ogrevanje so člani NOOT postavili nekaj vprašanj, na katera so predstavnice sproti odgovarjale, 
člani pa so bili soglasni, da manjkajočo dokumentacijo in dodatna pojasnila Vrtec Tržič predloži 
naknadno. Predstavnice so po predstavitvi in pojasnilih zapustile sejo NOOT. Člani NOOT so 
soglašali, da vzorec osnutka poročila o pregledu pripravi g. Luka Lukič. 
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PREDLOG SKLEPA 42-12-1:  
Člani NO sprejmejo sklep, da se pozove Vrtec Tržič k predložitvi dodatnih pojasnil in 
dokumentacije, in sicer: 
- Dokumente povabil k oddaji ponudbe (vključno z e-pošto) za vsa naročila, za katera 

so predložili dokumentacijo izvedenih naročil v letu 2018; 
- Pojasnilo o podatku deleža tržne dejavnosti v poglavju 1.2 Izkaz prihodkov in 

odhodkov  določenih uporabnikov v Letnem poročilu za leto 2018, vključno s 
pojasnilom o zakonski podlagi za odbitni delež; 

- Zahtevek 1 – obnova in zamenjava igral: tretjo ponudbo, ki ni bila predložena v 
prvotni dokumentaciji in pojasnilo o sestavi cene (upoštevan DDV) in kriterijih za 
izbor; 

- Pojasnilo o kriterijih, katere ponudnike povabijo k oddaji ponudb za posamezna 
naročila; 

- Celotno dokumentacijo o izvedenem naročilu za dobavo kurilnega olja. 
 
PRISOTNIH 4 
ZA 4 
PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 

 
 
K 2. točki: Pregled zapisnika 11. redne seje 
 
Člani NO so pregledali zapisnik 11. redne seje in nanj niso imeli pripomb. 
 
PREDLOG SKLEPA 43-12-2:  
Člani NO OT sprejmejo zapisnik 11. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, z dne 
15. 11. 2019. 
 
PRISOTNIH 4 
ZA 4 
PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 

 
 
K 3. točki: Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 11. redni seji 
 
Člani NO OT so pregledali predloge sklepov obravnavanih na 11. redni seji ter ugotovili, da so 
vsi sklepi, sprejeti na 11. redni seji Nadzornega odbora, realizirani. 
 
PREDLOG 44-12-3:  
Sklepi, sprejeti na 11. redni seji Nadzornega odbora so realizirani.  
 
PRISOTNIH 4 
ZA 4 
PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 

 
 
K 3. točki: Razno 
 
Naslednja seja NOOT je predvidena za 11. 12. 2019 ob 17.15 uri v mali sejni sobi Občine Tržič.  
 
Seja je bila zaključena ob 19:00 uri. 
 
 
Zapisala:          Boštjan Mešič 
  

Katarina Turk          član 
          Nadzornega odbora Občine Tržič 


