
 

 
 

NADZORNI ODBOR 
 

Občina Tržič,Trg svobode 18, 4290 Tržič · tel.: 04 597 15 10 · fax: 04 597 15 13 
e-pošta: obcina.trzic@trzic.si · varni e-predal: obcina.trzic@vep.si  internet: www.trzic.si 

 

Številka:  9001-0001/2019/193(402) 
Datum: 22.1.2021 
 
 
 

Z A P I S N I K 
 

26. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, 
ki je bila v sredo, 20.1.2021 ob 17.15 v Veliki sejni sobi Občine Tržič 

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

1. Pregled zapisnika 25. redne seje 
2. Pregled zapisnika 2. dopisne seje 
3. Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 25. redni seji in nad 2. dopisni seji 
4. Pregled poslovanja Osnovne šole Bistrica za leto 2019 
5. Priprava končnega poročila pregleda poslovanja podjetja Komunala Tržič d.o.o. 
6. Pregled porabe občinskih sredstev za izvedena dela na območju gradu Gutenberg v 

letih 2019 in 2020 
7. Plan dela NOOT za leto 2021 
8. Poročilo o delu NOOT za leto 2020 
9. Razno 

 
 
PREDLOG SKLEPA:  
Nadzorni odbor sprejme dnevni red. 
 
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 
Dnevni red je bil sprejet. 
 
 
K 1. točki: Pregled zapisnika 25. redne seje 
 
Člani NOOT so pregledali zapisnik 25. redne seje in nanj niso imeli pripomb.  
 
PREDLOG SKLEPA 105-26-1: 
Člani NOOT sprejmejo zapisnik 25. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, z dne 
28.12.2020 
 
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 

 Sklep je bil sprejet. 
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K 2. točki: Pregled zapisnika 2. dopisne seje 
 
Člani NOOT so pregledali zapisnik 2. dopisne seje in nanj niso imeli pripomb. 
 
PREDLOG SKLEPA 106-26-2: 
Člani NOOT sprejmejo zapisnik 2. dopisne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, z dne 
7.1.2021. 
 
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 3. točki: Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 25. redni seji in na 2. dopisni 
seji 
 
Člani NOOT so pregledali predloge sklepov obravnavanih na 25. redni seji in na 2. dopisni seji 
ter ugotovili, da so vsi sklepi realizirani. 
 
PREDLOG SKLEPA 107-26-3: 
Vsi sklepi, sprejeti na 25. redni seji in na 2. dopisni seji Nadzornega odbora, so 
realizirani. 
 
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 4. točki: Pregled poslovanja Osnovne šole Bistrica za leto 2019 
 
Člani NOOT so razpravljali o pregledani dokumentaciji ter o posameznih ugotovitvah, ki so si jih 
predhodno pošiljali po mailu. Ugotovili so, da je potrebno narediti čistopis in združiti ugotovitve v 
en dokument, prav tako je treba poenotiti uvod osnutka poročila o pregledu poslovanja OŠ 
Bistrica za leto 2019. Predsednica NOOT bo izhodiščno verzijo poslala go. Bradač, ta pa potem 
naprej ostalim članom NOOT. Osnutek poročila o pregledu poslovanja OŠ Bistrica za leto 2019 
se bo sprejemal na naslednji seji NOOT.  
 
 
K 5. točki:  Priprava končnega poročila pregleda poslovanja podjetja Komunala Tržič 
d.o.o. 
 
Člani NO OT so ugotovili, da so s strani Komunale Tržič prejeli vso dokumentacijo, na katero se 
sklicuje osnutek poročila o pregledu poslovanja oz. da je ta priložena k odzivnemu poročilu, ki 
ga je pripravila Komunala, zato imajo člani NO OT vse pripravljeno, da lahko oblikujejo končno 
poročilo o pregledu, ki se bo potrjevalo na naslednji seji NOOT.  
 
 
K 6. točki: Pregled porabe občinskih sredstev za izvedena dela na območju gradu 
Gutenberg v letih 2019 in 2020 
 
Člani NOOT so od Občine Tržič prejeli pojasnilo in dokumentacijo o izvedenih delih na območju 
gradu Gutenberg, financiranih z občinskimi sredstvi v letih 2019 in 2020. Zanima jih, ali so bila 
ta dela predvidena v proračunih oz. na katerih postavkah so bila sredstva načrtovana in 
rezervirana.  
 
PREDLOG SKLEPA 108-26-4: 
NOOT občinsko upravo pozove, da pojasni ali so bila sredstva za dela na območju 
gradu Gutenberg v letih 2019 in 2020 predvidena v proračunu in če da, na katerih 
postavkah so bila načrtovana in rezervirana.   

 



 
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 7. točki: Plan dela NOOT za leto 2021 
 
Člani NOOT so razpravljali o predlogu plana dela NOOT za leto 2021. Glede na to, da nekateri 
uvedeni postopki nadzora iz leta 2020 še niso končani, so te dodali k predlogu plana dela 
NOOT za leto 2021. Razpravljali so o nadaljevanju pregleda poslovanja Komunale tržič za leto 
2020. 
 
PREDLOG SKLEPA 109-26-5: 
Člani NOOT sprejmejo dopolnjen Plan dela NOOT za leto 2021.   

 
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 8. točki: Poročilo o delu NOOT za leto 2020 
 
Člani NOOT so pregledali osnutek poročila o delu NOOT za leto 2020. Ugotovili so nekaj 
neskladij pri številu sej in pri številu ugotovitev. To so uskladili in sprejeli poročilo.  
 
PREDLOG SKLEPA 110-26-6: 
Člani NOOT sprejmejo NOOT sprejmejo dopolnjeno Poročilo o delu NOOT za leto 2020.   

 
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 9. točki: Razno 
 
Naslednja redna seja je predvidena 17. februarja 2021 ob 17.15 v občinskih prostorih. 
 
Seja je bila zaključena ob 18.50. 
 
 
Zapisala:     Andreja POTOČNIK 
Marjeta Maček     predsednica Nadzornega odbora Občine Tržič 


