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Z A P I S N I K 
 

28. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, 
ki je bila v sredo, 24. 3. 2021 ob 17.15 v Veliki sejni sobi Občine Tržič 

 
 
 
PRISOTNI ČLANI NOOT: Andreja Potočnik, Boštjan Mešič, mag. Alenka Bradač, Edvard 
Polajnar, Luka Lukič 
 
OSTALI PRISOTNI: Marjeta Maček, vodja Urada za finance, javna naročila in digitalni razvoj 
 
ZAPISNIK: Katarina Turk 
 
 
DNEVNI RED: 

1. Seznanitev z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2021 
2. Pregled zapisnika 27. redne seje 
3. Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 27. redni seji 
4. Priprava končnega poročila o pregledu poslovanja Osnovne šole Bistrica za leto 2019 
5. Osnutek poročila o pregledu porabe občinskih sredstev za izvedena dela na območju 

gradu Gutenberg v letih 2019 in 2020 
6. Razno 

 
Predsednica NOOT predlaga razširitev dnevnega reda z vključitvijo dodatne 6. točke, prejšnja 
6. točka postane 7. točka: 

1. Seznanitev z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2021 
2. Pregled zapisnika 27. redne seje 
3. Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 27. redni seji 
4. Priprava končnega poročila o pregledu poslovanja Osnovne šole Bistrica za leto 2019 
5. Osnutek poročila o pregledu porabe občinskih sredstev za izvedena dela na območju 

gradu Gutenberg v letih 2019 in 2020 
6. Potek nadaljnjega dela NOOT 

7. Razno 
 
 
PREDLOG SKLEPA:  
Nadzorni odbor sprejme dnevni red. 
 
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 
Dnevni red je bil sprejet. 
 
 
K 1. točki: Seznanitev z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2021 
 
Marjeta Maček je člane NOOT seznanila s sprejetim Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 
2021, načrtovanimi prihodki in odhodki, primerjavo le-teh s proračunom predhodnega leta in 
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vsebino le-tega. Na kratko je predstavila večje projekte, vključene v načrt razvojnih programov, 
ki s tem proračunom prehajajo v fazo izvedbe. Tako je za projekt izgradnje kanalizacije – 
komunalno opremljanje aglomeracije Loka Občina v fazi zbiranja ponudb in bo v letošnjem letu 
Občina pričela z gradnjo, ki mora biti končana do konca leta 2023. Zaradi časovnega vidika 
sofinanciranja je to prednostna investicija, katere finančna konstrukcija je poleg sofinancerskih 
sredstev zaprta tudi z zadolževanjem. Tudi za izvedbo energetske obnove gradu Neuhaus in 
objekta Tržiškega muzeja so zagotovljena sofinancerska sredstva. V 2021 je po načrtu 
razvojnih programov predvideno nadaljevanje projekta Izobraževalno športno središče Križe 
(projektiranje), kjer je časovno izvedba gradnje odvisna od dodatnih virov financiranja, 
predvideno je pridobivanje projektne dokumentacije za prostore knjižnice, Centra za krepitev 
zdravja, razbremenilne struge Križe – Zadraški most ter manjše investicije po krajevnih 
skupnostih. Članom NOOT je sproti odgovarjala na posamezne zahteve po dodatnih pojasnilih. 
Po predstavitvi je ga. Maček zapustila sejo, člani NOOT pa so razpravljali o gradivu. 
 
 
K 2. točki: Pregled zapisnika 27. redne seje 
 
Člani NOOT so pregledali zapisnik 27. redne seje in nanj niso imeli pripomb.  
 
PREDLOG SKLEPA 116-28-1: 
Člani NOOT sprejmejo zapisnik 27. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, z dne 
18. 2. 2021. 
 
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 

 Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 3. točki: Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 27. redni seji  
 
Člani NOOT so pregledali predloge sklepov obravnavanih na 27. redni seji ter ugotovili, da so 
vsi sklepi realizirani. 
 
PREDLOG SKLEPA 117-28-2: 
Vsi sklepi, sprejeti na 27. redni seji Nadzornega odbora, so realizirani. 
 
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 4. točki: Priprava končnega poročila o pregledu poslovanja Osnovne šole 
Bistrica za leto 2019 
 
Člani NOOT so pregledali prejeto odzivno poročilo Osnovne šole Bistrica, si izmenjali mnenja in 
oblikovali končno poročilo. 
 
PREDLOG SKLEPA 118-28-3: 
Nadzorni odbor OT sprejme Poročilo o pregledu poslovanja Osnovne šole Bistrica za 
leto 2019. 
 
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 5. točki:  Osnutek poročila o pregledu porabe občinskih sredstev za izvedena dela 
na območju gradu Gutenberg v letih 2019 in 2020 
 
Člani NOOT so pregledali pripravljen osnutek poročila, ga dopolnili in ga kot takega tudi sprejeli.    
 



 
PREDLOG SKLEPA 119-28-5: 
Nadzorni odbor OT sprejme 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: Potek nadaljnjega dela NOOT 
 
Člani NOOT so na osnovi sprejetega Plana dela NOOT za leto 2021 razpravljali o naslednjih 
aktivnostih. Strinjali so se, da se v dnevni red za naslednjo sejo uvrsti pregled poslovanja 
Tržiškega muzeja v letu 2020. 
 
PREDLOG SKLEPA 120-28-6: 
Nadzorni odbor OT izda sklep o uvedbi postopka pregleda poslovanja Tržiškega muzeja 
v letu 2020. 

 
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 7. točki: Razno 
 
Ga. A. Potočnik je člane NOOT seznanila s predstavitvijo gradiv na marčevski seji Občinskega 
sveta (plan dela NOOT za 2021, poročilo o delu NOOT v 2020, pregled poslovanja podjetja 
Komunala Tržič). Naslednja redna seja NOOT je predvidena 21. 4. 2021 ob 17.15 v občinskih 
prostorih. Predvidene točke dnevnega reda so: pregled poslovanja Tržiškega muzeja v letu 
2020, pregled 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 18.50. 
 
 
Zapisala:     Andreja POTOČNIK 
Katarina Turk     predsednica Nadzornega odbora Občine Tržič 


