NADZORNI ODBOR
Številka: 9001-0001/2019/110(402)
Datum: 28. 5. 2020

ZAPISNIK
16. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, ki je bila v sredo,
27. 5. 2020 ob 17.15 uri v mali sejni sobi Občine Tržič

PRISOTNI ČLANI NOOT: Andreja Potočnik, Boštjan Mešič, mag. Alenka Bradač, Edvard
Polajnar, Luka Lukič
OSTALI PRISOTNI: Marjeta Maček, vodja Urada za finance
ZAPISNIK: Katarina Turk

DNEVNI RED:
1. Pregled zaključnega računa OT za leto 2019
2. Pregled zapisnika 15. redne seje
3. Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 15. redni seji
4. Končno poročilo o pregledu poslovanja Vrtca Tržič za leto 2018
5. Razno
PREDLOG SKLEPA:
Nadzorni odbor sprejme dodatno točko dnevnega reda: Pregled in realizacija dela NOOT
ter določitev nadaljnjih pregledov v letu 2020. Dopolnjen dnevni red se glasi:
1. Pregled zaključnega računa OT za leto 2019
2. Pregled zapisnika 15. redne seje
3. Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 15. redni seji
4. Končno poročilo o pregledu poslovanja Vrtca Tržič za leto 2018
5. Pregled in realizacija dela NOOT ter določitev nadaljnjih pregledov v letu 2020
6. Razno
PREDLOG SKLEPA:
Nadzorni odbor sprejme predlagani dnevni red
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Dnevni red je bil sprejet.
K 1. točki:

Pregled zaključnega računa OT za leto 2019

Marjeta Maček je člane NOOT seznanila s ključnimi informacijami iz Zaključnega računa Občine
Tržič za leto 2019 (v nadaljevanju: zaključni račun), ki je bil že obravnavan na seji Občinskega
sveta občine Tržič, pred tem pa tudi potrjen na Komisiji za proračun in zaključni račun.
Predstavila je podatke o presežku, deležu vrnjenih dolgoročnih dolgov, predvideno
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zadolževanje ni bilo potrebno (sprotno pridobivanje državnih sredstev za sofinanciranje sanacije
po ujmi 2018), z zmanjšano dolgoročno zadolženostjo na prebivalca (146 EUR na prebivalca)
občina Tržič spada med manj zadolžene občine, v primerjavi s preteklim obdobjem odhodki za
redno dejavnost rastejo, čemur pa rast prihodkov (npr. dohodnina) ne sledi, predstavila je tudi
realizacijo večjih investicij (sanacija po ujmi, krožišče Sokolnica, cesta Lom – Grahovše, 1. faza
sanacije vrtca Deteljica, vstopna točka v Dovžanovo sotesko, obnovitvena dela na območju
BPT). Člani NOOT so postavili nekaj vprašanj, na katere je Marjeta Maček podala pojasnila.
PREDLOG SKLEPA 56-16-1:
Člani NOOT sprejmejo sklep, da se nadaljevanje pregleda Zaključnega računa Občine
Tržič za leto 2019 obravnava na naslednji seji NOOT.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.
K 2. točki:

Pregled zapisnika 15. redne seje

Člani NOOT so pregledali zapisnik 15. redne seje in nanj niso imeli pripomb.
PREDLOG SKLEPA 57-16-2:
Člani NOOT sprejmejo zapisnik 15. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, z dne
13. 2. 2020.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.
K 3. točki:

Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 15. redni seji

Člani NOOT OT so pregledali predloge sklepov obravnavanih na 15. redni seji ter ugotovili, da
so vsi sklepi, sprejeti na 15. redni seji Nadzornega odbora, realizirani.
PREDLOG SKLEPA 58-16-3:
Sklepi, sprejeti na 15. redni seji Nadzornega odbora so realizirani.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.
K 4. točki:

Končno poročilo o pregledu poslovanja Vrtca Tržič za leto 2018

Člani NOOT so ugotovili, da se je Vrtec Tržič (njihov dopis št. 67/2020 z dne 28. 2. 2020)
seznanil z ugotovitvami iz osnutka poročila o pregledu. V nadaljevanju so člani NOOT oblikovali
priporočila in jih vključil v končno poročilo o pregledu poslovanja Vrtca Tržič.
PREDLOG SKLEPA 59-16-4:
Člani NOOT sprejmejo Končno poročilo o opravljenem pregledu poslovanja javnega
zavoda Vrtec Tržič za leto 2018.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.

K 5. točki:
Pregled in realizacija dela NOOT ter določitev nadaljnjih pregledov v
letu 2020
Člani NOOT so pregledali dosedanje delo in sprejet program dela za leto 2020. V dnevni red za
naslednjo sejo se uvrsti pregled poslovanja podjetja Komunala Tržič d.o.o.. Predsednica NOOT
izda sklep o uvedbi postopka poslovanja podjetja Komunala Tržič d.o.o in v sklepu povabi
direktorja podjetja, g. Primoža Bajžlja na uvodni intervju na naslednjo sejo NOOT.
PREDLOG SKLEPA 60-16-5:
NOOT izda sklep o uvedbi postopka pregleda poslovanja podjetja Komunala Tržič d.o.o.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.
K 6. točki:

Razno

Naslednja seja NOOT je predvidena za 10. 6. 2020 ob 17.15 uri v mali sejni sobi Občine Tržič.
Seja je bila zaključena ob 18:20 uri.

Zapisala:
Katarina Turk

Andreja POTOČNIK
predsednica
Nadzornega odbora Občine Tržič

