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Datum: 20.8.2020 
 
 
 

Z A P I S N I K 
 

19. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, ki je bila v sredo, 
19. 8. 2020 ob 17.15 uri v mali sejni sobi Občine Tržič 

 
 
 
PRISOTNI ČLANI NOOT: Andreja Potočnik, Boštjan Mešič, mag. Alenka Bradač, Luka Lukič, 
Edvard Polajnar 
 
ZAPISNIK: Marjeta Maček 
 
DNEVNI RED: 

1. Pregled zapisnika 18. redne seje 
2. Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 18. redni seji 
3. Priprava osnutka poročila o pregledu zaključnega računa OT za leto 2019 
4. Razno 

 
Predsednica NOOT predlaga razširitev dnevnega reda z vključitvijo dodatne 4. točke, prejšnja 
4. točka postane 5. točka: 

1. Pregled zapisnika 18. redne seje 
2. Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 18. redni seji 
3. Priprava osnutka poročila o pregledu zaključnega računa OT za leto 2019 
4. Obravnava odgovora Občinskemu svetu na Končno poročilo o pregledu poslovanja 

Vrtca Tržič za leto 2018 
5. Razno. 

 
PREDLOG SKLEPA: 
Nadzorni odbor sprejme predlagani dopolnjeni dnevni red 
 
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 
Dnevni red je bil sprejet. 
 
 
K 1. točki: Pregled zapisnika 18. redne seje 
 
Člani NOOT so pregledali zapisnik 18. redne seje in nanj niso imeli pripomb. 
 
PREDLOG SKLEPA 70-19-1: 
Člani NOOT sprejmejo zapisnik 18. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, z dne 
16. 7. 2020 
 
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 
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K 2. točki: Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 18. redni seji 
 
Člani NOOT so pregledali predloge sklepov obravnavanih na 18. redni seji ter ugotovili, da so 
vsi sklepi realizirani. 
 
PREDLOG SKLEPA 71-19-2:  
Sklepi sprejeti na 18. redni seji Nadzornega odbora, so realizirani. 
 
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 

 
 
K 3. točki: Priprava osnutka poročila o pregledu zaključnega računa OT za leto 
2019 
 
Člani NO OT so pregledali in komentirali oblikovane ugotovitve in mnenja o zaključnem računu 
Občine Tržič za leto 2019, ki so jih člani NO OT predhodno poslali po mailu. Preoblikovali so 
besedilo ugotovitev in vrstni red posameznih točk ter se dogovorili za končno obliko osnutka 
poročila o pregledu zaključnega računa OT. 
 
PREDLOG SKLEPA 72-19-3:  
NO OT sprejme osnutek poročila o pregledu zaključnega računa OT za leto 2019 in ga 
pošlje nadzorovani osebi Občini Tržič. 
 
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 

 
 
K 4. točki: Obravnava odgovora Občinskemu svetu na Končno poročilo o 
pregledu poslovanja Vrtca Tržič za leto 2018 
 
Člani NO OT so razpravljali o odgovoru Občine Tržič glede pravne podlage za udeležbo na 
sejah posameznih odborov. Predsednica NO OT je iz odgovora povzela, da pravna podlaga 
glede tega ne obstaja, vendar so kljub temu dolžni odgovarjati na vprašanja članov občinskega 
sveta, kadar se obravnavajo vprašanja iz njihovega področja dela. Zato je predlagala, da se 
pred vsako sejo, na katero bodo vabljeni, posvetujejo z organom, ki vabi, o nujnosti njihove 
prisotnosti na seji. Poudarila je, da je NO OT pri opravljanju svojega dela samostojen neodvisen 
organ in kot tak ni odgovoren nobenemu odboru.  
 
Člani NO OT so se dogovorili, da Občini Tržič ponovno predložijo v obravnavo na seji 
občinskega sveta informacijo o opravljenem pregledu poslovanja javnega zavoda Vrtec Tržič za 
leto 2018 z dodatnim pojasnilom, ki so ga oblikovali dne 17. 7. 2020. 
 
PREDLOG SKLEPA 73-19-4:  
NOOT predloži Občini Tržič za obravnavo na seji občinskega sveta v ponovno glasovanje 
Informacijo o opravljenem pregledu poslovanja javnega zavoda Vrtec Tržič za leto 2018 
in ločeno priloži Dodatno pojasnilo z dne 17. 7. 2020, ki bo sestavni del iste točke gradiva 
za glasovanje. 
 
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 

 
 
K 5. točki: Razno 
 
Naslednja seja NOOT je predvidena za 16. 9. 2020 ob 17.15 uri na Komunali Tržič.  
 



 
Pred tem NO OT naproša občinsko upravo, da preveri, če je letno poročilo o poslovanju 
Komunale Tržič za leto 2019 že potrjeno in bi ga lahko prejeli v pregled. Ko bo možno pridobiti 
letno poročilo, naj ga občinska uslužbenka občinske uprave, ki je zadolžena za administrativno 
pomoč NO OT, pošlje po mailu vsem članom NO OT. Člani NO OT nato oblikujejo predloge, kaj 
se bo pregledovalo in nadzorovalo ter oblikujejo dopis z navedbo dokumentov, ki naj jih pripravi 
Komunala Tržič za obravnavo na seji na njihovem sedežu. 
 
Seja je bila zaključena ob 18:25 uri. 
 
 
 
Zapisala:          Andreja POTOČNIK 
Marjeta Maček          predsednica 
          Nadzornega odbora Občine Tržič 


