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Z A P I S N I K 
 

17. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, ki je bila v sredo, 
10. 6. 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: Primož Bajželj, vodja Urada za finance 
 
ZAPISNIK: Katarina Turk 
 
DNEVNI RED: 

1. Pregled poslovanja podjetja Komunala Tržič d.o.o. – uvodni sestanek 

2. Pregled zapisnika 16. redne seje 

3. Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 16. redni seji 

4. Pregled zaključnega računa OT za leto 2019 

5. Razno 

 
PREDLOG SKLEPA: 
Nadzorni odbor sprejme predlagani dnevni red 
 
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 
Dnevni red je bil sprejet. 
 
 
K 1. točki: Pregled poslovanja podjetja Komunala Tržič d.o.o. – uvodni sestanek 
 
Ga. Potočnik je pozdravila prisotne in predstavila potek pregleda ter povabila direktorja podjetja 
Komunala Tržič d.o.o., g. Primoža Bajžlja, da na kratko predstavi poslovanje Komunale Tržič v 
letu 2019. G. Primož Bajželj je pojasnil, da je Letno poročilo za poslovno leto 2019  (v 
nadaljevanju: poslovno poročilo) pripravljeno in pregledano s strani revizijske službe, vendar ga 
nadzorni svet še ni pregledal. Predstavil je poslovanje podjetja v letu 2019 in sproti podajal 
pojasnila na postavljena vprašanja. Osnovne dejavnosti podjetja so vodooskrba, odvajanje in 
čiščenje odpadnih in padavinskih voda, storitve ravnanja z odpadki, vzdrževanje cest, pogrebna 
in pokopališka dejavnost, podjetje ima tudi svojo gradbeno enoto. Na področju vodooskrbe to 
pomeni vzdrževanje 10 vodovodnih sistemov za 12.500 uporabnikov, v letu 2019 pa so izvedli 
investicijo 1. faze sanacije VH sv. Jožef, na trgu izven občine Tržič so izvajali investicije na 
območju sosednjih občin Naklo in Kranj, poslovno leto na področju vodooskrbe so zaključili s 
24.000 EUR presežka. Vzdrževanje sistema odvajanja in čiščenja obsega 63 km kanalizacijskih 
vodov, 7 ZBDV-jev, 12 črpališč in CČN za sekundarno in terciarno čiščenje z zmogljivostjo 
16.000 PE. Poslovno leto na področju odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda so 
zaključili s 26.500 EUR presežka. GJS ravnanja z odpadki obsega redno zbiranje in obdelavo 
določenih vrst komunalnih odpadkov, 2 krat letno odvoz kosovnih odpadkov, zbirni center Kovor 
v zapiranju, vzdrževanje 58 ekoloških otokov. Skladno z okoljevarstvenim dovoljenjem so dela 
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za zapiranje odlagališča v Kovorju v zaključni fazi (do konca 2020). Poslovno leto 2019 so na 
področju ravnanja z odpadki zaključili z 106.000 EUR primanjkljaja, kar je posledica višjih 
stroškov obdelave, višje frekvence praznjenja ekoloških otokov, nižje odkupne cene 
posameznih frakcij ter povišanja cen odlaganja odpadkov pri prevzemniku. Na področju 
pogrebne in pokopališke dejavnosti so uvedli novo 24-urno pogrebno službo, vzdržujejo 4 
pokopališča, poslovno leto so zaključili s 5.000 EUR presežka. Tržno dejavnost predstavlja 
gradbena enota, ki pozimi sodeluje na področju zimskega čiščenja, pri vzdrževanju cest, 
zapiranju odlagališča, izvaja in-house posle za Občino Tržič (v letu 2019 cesta Senično, 
Sebenje – Stegnar, VH Žegnani studenec) in posle na trgu. Poslovno leto 2019 so na področju 
tržne dejavnosti ustvarili 96.000 EUR primanjkljaja. Koncesijsko izvajanje letnega in zimskega 
vzdrževanja občinskih cest obsega vzdrževanje prometne in talne signalizacije, cestnega in 
obcestnega telesa. Poslovno leto so zaključili s 17.000 EUR primanjkljaja, kar pa je boljši 
rezultat kot v poslovnem letu 2018. Po uvodni predstavitvi je predstavnik Komunale Tržič 
zapustil sejo NOOT. 
 
Ob 18.00 se je g. Boštjan Mešič opravičil in zapustil sejo. 
 
Člani NOOT so razpravljali o predlogih ožjega področja pregleda poslovanja Komunale Tržič v 
poslovnem letu 2019, in sicer so razpravljali o pregledu tržne dejavnosti, gradbene enote, 
investicij. Člani so razpravljali o možnosti vpogleda v poslovno poročilo 2019,  čeprav še ni bilo 
potrjeno s strani Nadzornega sveta podjetja Komunala Tržič. 
 
 
K 2. točki: Pregled zapisnika 16. redne seje 
 
Člani NOOT so pregledali zapisnik 16. redne seje in nanj niso imeli pripomb. 
 
PREDLOG SKLEPA 61-17-1: 
Člani NOOT sprejmejo zapisnik 16. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, z dne 
28. 5. 2020 
 
PRISOTNIH 4 
ZA 4 
PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 

 
 
K 3. točki: Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 16. redni seji 
 
Člani NOOT OT so pregledali predloge sklepov obravnavanih na 16. redni seji ter ugotovili, da 
so vsi sklepi, sprejeti na 16. redni seji Nadzornega odbora, realizirani. 
 
PREDLOG SKLEPA 62-17-2:  
Sklepi, sprejeti na 15. redni seji Nadzornega odbora so realizirani.  
 
PRISOTNIH 4 
ZA 4 
PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 

 
 
K 4. točki: Pregled zaključnega računa OT za leto 2019 
 
Člani NOOT so razpravljali o prejetem gradivu zaključnega računa Občine Tržič 2019 in se 
dogovorili o razdelitvi nalog. 
 
PREDLOG SKLEPA 63-17-3:  
G. Edo Polajnar pripravi vzorec osnutka poročila o pregledu zaključnega računa OT za 
leto 2019 in ga po elektronski pošti do 15. 6. 2020 posreduje ostalim članom NOOT. 
 
PRISOTNIH 4 
ZA 4 
PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 



 
 
PREDLOG SKLEPA 64-17-4:  
Člani NOOT do naslednje seje NOOT pregledajo gradivo zaključnega računa OT za leto 
2019 in podajo predloge ugotovitev za pripravo Osnutka poročila o pregledu Zaključnega 
računa OT za leto 2019. 
 
PRISOTNIH 4 
ZA 4 
PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 

 
 
K 5. točki: Razno 
 
Naslednja seja NOOT je predvidena za 8. 7. 2020 ob 17.15 uri v prostorih podjetja Komunale 
Tržič d.o.o..  
 
Seja je bila zaključena ob 18:25 uri. 
 
 
 
Zapisala:          Andreja POTOČNIK 
Katarina Turk          predsednica 
          Nadzornega odbora Občine Tržič 


