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Z A P I S N I K 
 

21. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, ki je bila v sredo, 
7. 10. 2020 ob 17.15 uri v sejni sobi Komunale Tržič 

 
 
 
PRISOTNI ČLANI NOOT: Andreja Potočnik, Boštjan Mešič, mag. Alenka Bradač, Luka Lukič, 
Edvard Polajnar 
 
OSTALI PRISOTNI: Primož Bajželj, Vesna Jekovec, Damjan Meglič, Jana Čebašek 
 
ZAPISNIK: Katarina Turk 
 
DNEVNI RED: 

1. Pregled poslovanja podjetja Komunala Tržič d.o.o. 
2. Pregled zapisnika 20. redne seje 
3. Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 20. redni seji 
4. Priprava končnega poročila o pregledu 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. 
 
Predsednica NOOT, ga. A. Potočnik je prisotne predstavnike Komunale Tržič d.o.o. (v 
nadaljevanju: Komunala) predstavila, povzela poslan poziv NOOT za dodatna pojasnila in 
dokumentacijo ter prejeto pojasnilo Komunale in povabila predstavnike Komunale, da 
predstavijo pojasnila in predložijo zahtevano dokumentacijo. 
 
Ga. J. Čebašek je predstavila izveden postopek javnega naročila za nakup vozil: na podlagi 
dosedanjih izkušenj in ocenjene vrednosti, določene s predhodno preverbo na trgu, so se 
odločili za odprti postopek, predložila je tudi zapis vprašanja na portalu javnih naročil v zvezi s 
tem naročilom. Pojasnila je tudi izbiro postopka s pogajanji brez predhodne objave za naročilo 
nakupa vodomerov in radio modulov ter predložila na vpogled dokumentacijo o cenah iz 
naročila preteklega obdobja. ZJN-3 namreč omogoča izbiro tega postopka, kadar iz tehničnih 
razlogov konkurence za predmet naročanja ni. G. B. Mešiča je zanimala tehnična utemeljitev 
oz. na kakšen način so preverili, da ni mogoča uporaba števcev drugega dobavitelja na 
obstoječo programsko opremo, kot to trdi g. P. Bajželj. Ta je pojasnil, da z izvajalcem sodelujejo 
že dolgo časa ter da bi menjava dobavitelja pomenila tudi zahtevo po menjavi programske 
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opreme, kar pa bi predstavljajo dodatne stroške, saj bi vsak dobavitelj zagotovo zahteval 
uporabo njegove programske opreme. 
 
Po pojasnilih izvedenih postopkov javnega naročanja je ga. J. Čebašek zapustila sejo. 
 
G. D. Meglič je na vpogled predložil zahtevano dokumentacijo gradbenih projektov VH sv. 
Jožef, prekladalni plato Kovor in cesta Sebenje ter sproti podajal pojasnila na posamezna 
vprašanja članov NOOT.  
 
G. P. Bajželj in ga. V. Jekovec sta na vprašanja članov NOOT pojasnjevala vzroke za 
ustvarjeno izgubo na področju tržne dejavnosti, predvsem z nepredvidenimi splošnimi stroški, 
ključem delitve teh stroškov po posameznih dejavnostih Komunale, neposrednimi proizvajalnimi 
stroški ter visokim deležem odsotnosti kadra na gradbeni enoti. Člane NOOT so zanimale 
morebitne rešitve, da bi tržna dejavnost ustvarjala dobiček namesto izgube, kako je s stroški 
gradbene enote, možnosti ukinitve le-te, iskanja novega trga, na kakšen način podjetje pokriva 
izgubo, ali so kakšne konkretne rešitve predvideli v poslovnem načrtu ipd. G. P. Bajželj in ga. V. 
Jekovec sta pojasnila, da izgubo krijejo z dobičkom preteklih let, ki so ga ustvarili z velikimi 
projekti na trgu, rešitev vidijo v gradnji za lastnika – Občino Tržič po postopku in-house, v 
poslovnem načrtu predvidevajo večji tržni delež. V kolikor tega ne bodo dosegli, bo potrebna 
reorganizacija. Po danih pojasnilih so predstavniki Komunale zapustili sejo, člani NOOT pa so 
razpravljali o podanih pojasnilih in ugotovitvah pregleda predložene dokumentacije gradbenih 
projektov. Po razpravi so člani NOOT soglasno sprejeli sklepe, kot sledi. 
 
PREDLOG SKLEPA 77-21-1:  
Občino Tržič kot investitorko NOOT pozove k predložitvi dokumenta projektantske ocene 
oz. popisa za pretovorno postajo v Kovorju, za katero so s Komunalo Tržič sklenili 
pogodbo na podlagi povabila k oddaji ponudbe št. 430-3/2018 z dne 12. 1. 2018. 
 
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 

 
PREDLOG SKLEPA 78-21-2:  
Član NOOT g. E. Polajnar pripravi obrazec osnutka poročila pregleda poslovanja podjetja 
Komunala Tržič d.o.o. in ga pošlje vsem ostalim članom NOOT po e-pošti v dopolnitev z 
ugotovitvami. 
 
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 

 
 
K 2. točki: Pregled zapisnika 20. redne seje 
 
Člani NOOT so pregledali zapisnik 20. redne seje in nanj niso imeli pripomb. 
 
PREDLOG SKLEPA 79-21-3: 
Člani NOOT sprejmejo zapisnik 20. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, z dne 
17. 9. 2020. 
 
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 

 
 
K 3. točki: Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 20. redni seji 
 
Člani NOOT so pregledali predloge sklepov obravnavanih na 20. redni seji ter ugotovili, da so 
vsi sklepi realizirani. 
 
PREDLOG SKLEPA 80-21-4:  



 
Sklepi sprejeti na 20. redni seji Nadzornega odbora, so realizirani. 
 
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 

 
 
K 4. točki: Priprava končnega poročila o pregledu zaključnega računa OT za leto 
2019 
 
Člani NO OT so razpravljali o ugotovitvah pregleda in prejetih pojasnilih s strani Občine Tržič, 
med drugim tudi o prenosu dela premoženja v k.o. Križe na MORS v uporabo GRS ter na 
podlagi razprave soglasno sprejeli sklep, kot sledi. 
 
PREDLOG SKLEPA 81-21-5:  
NOOT zaprosi Občino Tržič za dodatno pojasnilo v zvezi s pridobivanjem in brezplačnim 
prenosom nepremičnine v k.o. Križe, ki je bila predmet brezplačnega prenosa na MORS 
za uporabo GRS, in sicer po kakšni ceni je bila nepremičnina odkupljena od Komunale 
Tržič d.o.o. ter na kakšen način je bila nepremičnina prenesena na novega lastnika 
(predložitev dokumenta o prenosu). 
 
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 

 
 
K 5. točki: Razno 
 
Naslednja seja NOOT je predvidena za 28. 10. 2020 ob 17.15 v sejni sobi Komunale Tržič. 
 
Seja je bila zaključena ob 19:50 uri. 
 
 
 
Zapisala:          Andreja POTOČNIK 
Katarina Turk          predsednica 
          Nadzornega odbora Občine Tržič 


