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Z A P I S N I K 
 

24. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, ki je bila v SREDO, 
9. 12.. 2020 ob 17.15 uri prostorih Osnovne šole Bistrica 

 
 
 
PRISOTNI ČLANI NOOT: Andreja Potočnik, Boštjan Mešič, mag. Alenka Bradač, Luka Lukič, 
Edvard Polajnar 
 
OSTALI PRISOTNI: Dina Pintarič, Karmen Stritih in Katja Omovšek 
 
ZAPISNIK: Katarina Turk 
 
 
DNEVNI RED: 

1. Pregled poslovanja Osnovne šole Bistrica za leto 2019 
2. Pregled zapisnika 23. redne seje 
3. Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 23. redni seji 
4. Pregled poslovanja podjetja Komunala Tržič d.o.o. 
5. Razno 

 
Predsednica NOOT predlaga razširitev dnevnega reda z vključitvijo dodatne 5. točke, prejšnja 
5. točka postane 6. točka: 

1. Pregled poslovanja Osnovne šole Bistrica za leto 2019 
2. Pregled zapisnika 23. redne seje 
3. Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 23. redni seji 
4. Pregled poslovanja podjetja Komunala Tržič d.o.o. 
5. Anonimna prijava za preverbo pravilne porabe občinskih sredstev za gradnjo poti in 

obnovo ruševine gradu Stari Gutenberg 
6. 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 poslovanja Osnovne šole Bistrica za leto 2019 
 
Predsednica NOOT, ga. A. Potočnik je prisotne predstavnice Osnovne šole Bistrica (v 
nadaljevanju: OŠ) pozdravila, povzela poslan poziv NOOT in povabila predstavnice OŠ, da 
predstavijo pojasnila. Ga. Dina Pintarič je predstavila prisotne predstavnice OŠ, in sicer se je 
seje udeležila tudi bivša zaposlena – računovodja ga. Karmen Stritih ter sedanja računovodja, 
ga. Katja Omovšek. Ker je funkcijo ravnateljice ga. Pintarič prevzela konec pregledovanega 
obdobja (november 2019), pred kratkih pa je delovno mesto računovodje prevzela ga. Katja 
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Omovšek, ki je nadomestila ga. Karmen Stritih, je povabila ga. K. Stritih, da predstavi finančni 
del posredovanega pojasnila, hkrati pa je člane NOOT povabila, da ji postavijo morebitna 
vprašanja. Ga. K. Stritih je povzela pojasnila o strukturi in porabi prejetih občinskih sredstev ter 
uporabnin prostorov in sproti odgovarjala na vprašanja članov NOOT. Prisotne predstavnice so 
tudi predložile na vpogled dokumentacijo v zvezi z oddajo posameznih prostorov v najem 
(Slorest, Bios, Petrol) in dokumentacijo glede oddaje naročil za posamezne nabave (elektrika, 
plin, priprava šolske prehrane, obnova fizikalne učilnice, adaptacija moške garderobe v 
telovadnici). Sproti so podajale pojasnila in predložile fotokopije posameznih zahtevanih 
dokumentov. 
 
Ob zaključku pregleda dokumentacije OŠ se je ga. A. Potočnik zahvalila za predloženo 
dokumentacijo in podana pojasnila. Pojasnila je, da bodo člani prejeto dokumentacijo pregledali 
in naknadno posredovali še konkretna vprašanja. Predstavnice OŠ so ob 19.30 zapustile sejo, 
člani NOOT pa so razpravljali o predloženih dokumentih in se dogovorili, da do naslednje seje  
natančneje pregledajo dokumentacijo, dogovorili so se tudi o pripravi osnutka  
 
PREDLOG SKLEPA 93-24-1: 
G. Edo Polajnar pripravi vzorec osnutka poročila o pregledu poslovanja Osnovne šole 
Bistrica za leto 2019 in ga po elektronski pošti do 14. 12. 2020 posreduje ostalim članom 
NOOT. 
 
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 2. točki: Pregled zapisnika 23. redne seje 
 
Člani NOOT so pregledali zapisnik 23. redne seje in nanj niso imeli pripomb. 
 
PREDLOG SKLEPA 94-24-2: 
Člani NO OT sprejmejo zapisnik 23. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, z dne 
20. 11. 2020. 
 
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 3. točki: Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 23. redni seji 
 
Člani NOOT so pregledali predloge sklepov obravnavanih na 23. redni seji ter ugotovili, da so 
realizirani vsi sklepi. 
 
PREDLOG SKLEPA 95-24-3: 
Vsi sklepi, sprejeti na 23. redni seji Nadzornega odbora, so realizirani. 
 
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 4. točki:  Pregled poslovanja podjetja Komunala Tržič d.o.o. 
 
Člani NOOT so nadaljevali s pregledom poslovanja podjetja Komunala Tržič d.o.o. in 
razpravljali o ugotovitvah posameznih članov NOOT ter dopolnjevali dokument osnutka poročila 
o pregledu.  
 
 
K 5. točki: Anonimna prijava za preverbo pravilne porabe občinskih sredstev za 
gradnjo poti in obnovo ruševine gradu Stari Gutenberg 



 
 
Člani NOOT so razpravljali o prejeti anonimni prijavi, odstopljeni v reševanje s strani MF, Urada 
RS za nadzor proračuna in se dogovorili, da od občinske uprave pridobijo informacijo, ali se 
namenjajo občinska sredstva za gradnjo poti in obnovo ruševin gradu Stari Gutenberg, kot 
izhaja iz prejete prijave. 
 
PREDLOG SKLEPA 96-24-4: 
NOOT posreduje občinski upravi celotno dokumentacijo prejete prijave in pozove, da 
posreduje informacijo, ali se namenjajo občinska sredstva za gradnjo novih poti in 
obnovo ruševine gradu Stari Gutenberg. 
 
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 
 
K 6. točki: Razno 
 
Naslednja redna seja je predvidena 23. decembra 2020 v občinskih prostorih. 
 
Seja je bila zaključena ob 20.20. 
 
 
Zapisala:     Andreja POTOČNIK 
Katarina Turk     predsednica Nadzornega odbora Občine Tržič 


