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Z A P I S N I K 
 

27. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, 
ki je bila v sredo, 17. 2. 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 26. redne seje 
2. Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 26. redni seji  
3. Priprava osnutka poročila o pregledu poslovanja Osnovne šole Bistrica za leto 2019 
4. Priprava končnega poročila pregleda poslovanja podjetja Komunala Tržič d.o.o. 
5. Pregled porabe občinskih sredstev za izvedena dela na območju gradu Gutenberg v 

letih 2019 in 2020 
6. Razno 

 
 
PREDLOG SKLEPA:  
Nadzorni odbor sprejme dnevni red. 
 
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 
Dnevni red je bil sprejet. 
 
 
K 1. točki: Pregled zapisnika 26. redne seje 
 
Člani NOOT so pregledali zapisnik 26. redne seje in nanj niso imeli pripomb.  
 
PREDLOG SKLEPA 111-27-1: 
Člani NOOT sprejmejo zapisnik 26. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, z dne 
22.1.2021 
 
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 

 Sklep je bil sprejet. 
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K 2. točki: Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 26. redni seji  
 
Člani NOOT so pregledali predloge sklepov obravnavanih na 26. redni seji ter ugotovili, da so 
vsi sklepi realizirani. 
 
PREDLOG SKLEPA 112-27-2: 
Vsi sklepi, sprejeti na 26. redni seji Nadzornega odbora, so realizirani. 
 
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 3. točki: 3. Priprava osnutka poročila o pregledu poslovanja Osnovne šole 
Bistrica za leto 2019 
 
Člani NOOT so svoje predloge dopisali v osnutek poročila o pregledu poslovanja Osnovne šole 
Bistrica za leto 2019, kar so si pred sejo izmenjali prek elektronske pošte. Ugotovili so, da je 
osnutek pripravljen za sprejem.  
 
PREDLOG SKLEPA 113-27-3: 
Nadzorni odbor OT sprejme Osnutek poročila o pregledu poslovanja Osnovne šole 
Bistrica za leto 2019. 
 
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 4. točki:  Priprava končnega poročila pregleda poslovanja podjetja Komunala Tržič 
d.o.o. 
 
G. Mešič in ga. Bradač sta, kot je bilo dogovorjeno, poslala svoje predloge in popravke. Ostali 
člani so se s popravki strinjali. 
 
PREDLOG SKLEPA 114-27-4: 
Nadzorni odbor OT sprejme Končno poročilo o pregledu poslovanja podjetja Komunala 
Tržič d.o.o. 
 
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 5. 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 o proračunskih sredstvih za dela na območju 
gradu Gutenberg v letih 2019 in 2020. Ga. Potočnik je kratko povzela odgovor z navedbo 
proračunskih postavk in NRP-jev, kjer so bila predvidena sredstva za projektno dokumentacijo, 
arheološke raziskave in nujna vzdrževalna dela na območju gradu Gutenberg. V letu 2019 je 
bilo na NRP Projekti in investicije v kulturi v sprejetem proračunu predvideno 118.000,00 EUR, 
v letu 2020 pa 10.000,00 EUR. V tej kvoti so bila rezervirana sredstva za dela na območju 
gradu Gutenberg. Člani NOOT so sklenili, da pregledajo vse odgovore, ki so jih do sedaj prejeli 
in pripravijo poročilo o pregledu. Menili so, da pritožbe niso stvar NOOT, ampak so za to 
pristojne druge službe oz. inšpekcije.  
 
 
 
 



 
PREDLOG SKLEPA 115-27-5: 
Ga. Potočnik pripravi osnutek poročila o pregledu porabe občinskih sredstev za 
izvedena dela na območju gradu Gutenberg v letih 2019 in 2020.   

 
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 6. točki: Razno 
 
Ga. Potočnik je člane NOOT obvestila o tem, da Krajevna skupnost Bistrica ni dvignila pošte – 
Obvestilo o anonimni prijavi glede porabe občinskih sredstev (Grad Gutenberg). Ga. Turk je  
člane NOOT po elektronski pošti obvestila, da je zato, ker pošta ni bila dostavljena, celotno 
dokumentacijo skenirano poslala po e-pošti na KS Bistrica. Predsednik KS, g. Meglič, ji je po 
telefonu povedal, da so sicer s problematiko seznanjeni, projekt urejanja tega območja se 
nadaljuje iz prejšnjega mandata. Povedal je, da skupaj z občinsko upravo želijo poiskati rešitev 
za urejanje poti do gradu na lokaciji, kjer ne bi motila oz. ogrožala stanovalcev. 
 
Naslednja redna seja NOOT je predvidena 24. marca 2021 ob 17.15 v občinskih prostorih. 
Predvidene točke dnevnega reda so: priprava končnega poročila o pregledu poslovanja 
Osnovne šole Bistrica za leto 2019, osnutek poročila o pregledu porabe občinskih sredstev za 
izvedena dela na območju gradu Gutenberg v letih 2019 in 2020, seznanitev s planom 
proračuna OT za leto 2021. 
 
Seja je bila zaključena ob 18.20. 
 
 
Zapisala:     Andreja POTOČNIK 
Marjeta Maček     predsednica Nadzornega odbora Občine Tržič 


