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Številka:  9001-0001/2015/(402) 
Datum:   1.3.2017 
 
 
 

Z A P I S N I K 
 
 

25. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, ki je bila v sredo, 
22.2.2017 ob 17.00 uri v pisarni župana Občine Tržič 

 
 
PRISOTNI ČLANI NO: Boštjan MEŠIČ, mag. Alenka BRADAČ, Boris TOMAZIN, Edvard 
POLAJNAR, mag. Matjaž DOVŽAN 
 
ZAPISNIK: Marjeta Maček 
 
OSTALI PRISOTNI: Miha I. Primožič (pri prvi točki dnevnega reda) 
 
 
DNEVNI RED: 

1. Pregled poslovanja Krajevne skupnosti Tržič-mesto 
2. Pregled zapisnika 24. redne seje 
3. Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 24. redni seji 
4. Pregled odzivnega poročila in priprava končnega poročila o pregledu 
pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tržič 
5. Razno         
 
 

 
K 1. točki: Pregled poslovanja Krajevne skupnosti Tržič-mesto 

Člani NO so se v uvodu predstavili predsedniku KS Tržič-mesto g. Mihu I. Primožiču. 
Predsednik NO je začel intervju s predsednikom KS. Zanimalo ga je, kakšna je organizacija 
poslovanja KS, katere projekte so izvedli v preteklih letih, kakšni so njihovi poglavitni cilji in 
kateri so poudarki poslovanja zadnjih dveh let. Predsednik KS je predstavil poslovanje in 
delovanje KS. Člane NO je v nadaljevanju zanimalo, kako in s kom so bile sklenjene najemne 
pogodbe za Paviljon NOB, kakšna je struktura stroškov povezanih z delovanjem KS, katera 
osnovna sredstva ima v lasti KS, kako je z nagrajevanjem predsednika KS, kako je s prodajo 
oblačil v paviljonu. 

PREDLOG SKLEPA 99-25-1:  
NO zaprosi Občino Tržič za: 

1. Končno poročilo o notranji reviziji ravnanja s stvarnim premoženjem in letnega 
popisa v letu 2013 v KS Tržič-mesto, izdano s strani Skupne službe notranje 
revizije Kranj; 

2. Zaključni račun KS Tržič-mesto za leti 2015 in 2016. 
 

PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 
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K 2. točki: Pregled zapisnika 24. redne seje 

Člani NO so pregledali zapisnik 24. redne seje in nanj niso imeli pripomb.  

PREDLOG SKLEPA 100-25-2:  
Člani NO sprejmejo zapisnik 24. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, z dne 
19.1.2017. 
 
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

K 3. točki: Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 24. redni seji 

Člani NO so pregledali realizacijo sklepov sprejetih na 24. redni seji in ugotovili, da so bili vsi 
sklepi realizirani.  

PREDLOG SKLEPA 101-25-3:  
Sklepi, sprejeti na 24. redni seji Nadzornega odbora so realizirani. 
 
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 
 

 

K 4. točki:  Pregled odzivnega poročila in priprava končnega poročila o pregledu 

pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tržič 

Člani NO so razpravljali o odzivnem poročilu Občine Tržič na poročilo o pregledu pridobivanja in 
razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tržič v letu 2015.  Nekateri člani NO so 
svoje popravke v zvezi z odzivnim poročilom že vnesli v osnutek končnega poročila o pregledu 
ravnanja s premoženjem, nekateri pa še ne. Člani NO so razpravljali o načinu vključitve 
dodatnih obrazložitev po odzivnem poročilu v končno poročilo. 
 
 
PREDLOG SKLEPA 102-25-4:  
NO sprejeme sklep, da se do naslednje redne seje NO oblikuje končno poročilo o 
pregledu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tržič za leto 
2015. 
 
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 

 
 
K 5. točki:       Razno 
                         
Naslednja seja NO je predvidena za 22.3.2017. Na njej se bo glasovalo o končnem poročilu o 
pregledu ravnanja s premoženjem OT in nadaljevalo pregled poslovanja KS Tržič - mesto. Ker 
se računovodstvo za vse krajevne skupnosti vodi v Uradu za finance Občine Tržič, bo pregled 
dokumentacije za KS Tržič-mesto potekal v Uradu za finance. 
 
 
 
 
 



 
Seja je bila zaključena ob 19. uri. 
 
 
Zapisala: Boštjan MEŠIČ 

  

 Predsednik 

Marjeta Maček Nadzornega odbora Občine Tržič 

 

 


