NADZORNI ODBOR
Številka: 9001-0001/2019/161(402)
Datum: 20. 11. 2020

ZAPISNIK
23. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, ki je bila v četrtek,
19. 11. 2020 ob 17.15 uri veliki sejni sobi Občine Tržič

PRISOTNI ČLANI NOOT: Boštjan Mešič, mag. Alenka Bradač, Luka Lukič, Edvard Polajnar
ODSOTNI ČLANI NOOT: Andreja Potočnik
OSTALI PRISOTNI: Dina Pintarič, ravnateljica OŠ Bistrica
ZAPISNIK: Katarina Turk
Predsednica NOOT, ga. Andreja Potočnik, je opravičila svojo odsotnost in za vodenje seje
pooblastila članico, ga. Alenko Bradač.
DNEVNI RED:
1. Pregled poslovanja Osnovne šole Bistrica za leto 2019
2. Pregled zapisnika 22. redne seje
3. Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 22. redni seji
4. Pregled poslovanja podjetja Komunala Tržič d.o.o.
5. Razno
PREDLOG SKLEPA:
Nadzorni odbor sprejme predlagani dnevni red
PRISOTNIH
4
ZA
4
PROTI
0
Dnevni red je bil sprejet.
K 1. točki:

Pregled poslovanja Osnovne šole Bistrica za leto 2019

Ga. Bradač je pozdravila prisotne in predstavila potek pregleda ter povabila ravnateljico
Osnovne šole Bistrica, ga. Dino Pintarič, da na kratko predstavi poslovanje OŠ Bistrica v letu
2019. Ga. Dina Pintarič je uvodoma pojasnila, da je prevzela mesto v. d. ravnateljice z
začetkom novembra 2019, zaje je najprej predstavila bilančno stanje na dan 31. 8. 2019,
kasneje pa še poslovanje OŠ Bistrica v celotnem poslovnem letu 2019. V podrobnejši
predstavitvi je med drugim predstavila potek dveh inšpekcijskih nadzorov (sistemski inšpekcijski
pregled skladnosti izvajanja delovne uspešnosti in napredovanja zaposlenih z zakonodajo ter
notranja revizija kadrovskih evidenc in zbirk podatkov), zasledovanje dolgoročnih in letnih ciljev,
izvajanje učnih načrtov, strukturo učencev po učnem uspehu, sodelovanje učencev na več
tekmovanjih, kadrovsko sestavo, izvajanje izobraževanja zaposlenih, vire financiranja,
sodelovanje OŠ v več projektih, s katerimi se šola vključuje v šolski in širši okoliš. Povzela je
tudi računovodsko poročilo, in sicer povečanje prihodkov in odhodkov za 5% glede na preteklo
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leto, negativen poslovni izid v višini 1.714 EUR, presežek prihodkov nad odhodki v bilanci stanja
(10.236 EUR), sestavo virov financiranja dejavnosti.
Ga. Bradač se je zahvalila za izčrpno predstavitev in pojasnila, da bo NOOT na podlagi
predstavitve in Letnega poročila 2019 svoje aktivnosti usmeril v prejeta občinska sredstva in
njihovo porabo, podrobnejše zahteve pa bo NOOT opredelil v pisnem pozivu. Naslednji pregled
se bo zaradi lažje izvedbe pregleda izvajal v prostorih OŠ Bistrica.
Ob 18.00 je ga. Pintarič zapustila sejo, člani NOOT pa so razpravljali o predstavitvi, vsebini
pregleda in se dogovorili, da se naslednji pregled izvede v prostorih OŠ Bistrica, pred tem pa se
pregledovanca pisno pozove k predložitvi pojasnil o prejetih sredstvih iz občinskega proračuna
in njihovi porabi ter o prihodkih od uporabnin prostorov ter porabi teh sredstev.
PREDLOG SKLEPA 89-23-1:
Osnovno šolo Bistrica se pozove k predložitvi podrobnejših pojasnil o strukturi prejetih
sredstev iz občinskega proračuna v poslovnem letu 2019 in njihovi porabi ter strukturi
prihodkov iz naslova uporabnin prostorov in porabo teh sredstev.
PRISOTNIH
4
ZA
4
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.
K 2. točki:

Pregled zapisnika 22. redne seje

Člani NO OT so pregledali zapisnik 22. redne seje in nanj niso imeli pripomb.
PREDLOG SKLEPA 90-23-2:
Člani NO OT sprejmejo zapisnik 22. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, z dne
28. 10. 2020.
PRISOTNIH
4
ZA
4
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.
K 3. točki: Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 22. redni seji
Člani NO OT so pregledali predloge sklepov obravnavanih na 22. redni seji ter ugotovili, da so
realizirani vsi sklepi, razen sklep št. 84-22-3, katerega rok realizacije je en teden pred naslednjo
sejo s to točko dnevnega reda.
PREDLOG SKLEPA 91-23-3:
Vsi sklepi, sprejeti na 22. redni seji Nadzornega odbora, so realizirani, razen sklep št. 8422-3, katerega rok realizacije je en teden pred naslednjo sejo s to točko dnevnega reda
PRISOTNIH
4
ZA
4
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.
K 4. točki: Pregled poslovanja podjetja Komunala Tržič d.o.o.
Člani NO OT so nadaljevali s pregledom poslovanja podjetja Komunala Tržič d.o.o., predstavili
posamezne ugotovitve na podlagi prejete dokumentacije in o njih razpravljali.
PREDLOG SKLEPA 92-23-4:
NO OT nadaljuje s pregledom poslovanja podjetja Komunala Tržič d.o.o. na naslednji
seji.

PRISOTNIH
4
ZA
4
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.

K. 5. točki:

Razno

Decembrski seji NOOT sta predvideni 9. decembra v prostorih OŠ Bistrica ter 23. decembra v
občinskih prostorih, obe ob 17.15.
Seja je bila zaključena ob 18.45.

Zapisala:
Katarina Turk

Alenka BRADAČ
članica Nadzornega odbora Občine Tržič

