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Številka:  9001-0001/2015/(402) 
Datum:   23.8.2017 
 
 
 

Z A P I S N I K 
 
 

30. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, ki je bila v sredo, 
9.8.2017 ob 17.00 uri v mali sejni sobi Občine Tržič 

 
 
PRISOTNI ČLANI NO: Boštjan MEŠIČ, mag. Alenka BRADAČ, Boris TOMAZIN, Edvard 
POLAJNAR, mag. Matjaž DOVŽAN 
 
OSTALI PRISOTNI: Primož Bajželj, direktor Komunale Tržič in Vesna Jekovec, vodja FRS 
Komunale Tržič (pri 1. točki dnevnega reda) 
 
ZAPISNIK: Marjeta Maček 
 
 
DNEVNI RED: 
 
1. Pregled poslovanja podjetja Komunala Tržič d.o.o. – intervju s pooblaščeno osebo 
2. Pregled zapisnika 29. redne seje 
3. Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 29. redni seji 
4. Priprava Osnutka poročila pregleda Zaključnega računa proračuna OT za leto 2016 
5. Razno 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Nadzorni odbor sprejme predlagani dnevni red. 
 
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 
Dnevni red je bil sprejet. 
 
 

K 1. točki: Pregled poslovanja podjetja Komunala Tržič d.o.o. – intervju s 

pooblaščeno osebo 

Predsednik NO je prosil predstavnika Komunale Tržič d.o.o. (v nadaljevanju: KT), da predstavita 
glavne poudarke poslovanja KT, poslanstvo, dejavnosti. G. Primož Bajželj se je na kratko 
predstavil kot novi direktor KT, nato pa je podal informacije o poslovanju KT po dejavnostih. 
Člani NO so sproti postavljali vprašanja o poslovanju in posameznih postavkah iz poslovnega in 
računovodskega poročila o poslovanju KT za leto 2016. G. Primož Bajželj in ga. Vesna Jekovec 
sta odgovarjala na vprašanja, med drugim o: izpadu dohodka zaradi zaprtja odlagališča 
odpadkov, rezervacijah v zvezi z zapiranjem odlagališča odpadkov, s katerimi mora upravljalec 
izvesti zapiralna dela in zagotoviti finančno jamstvo, izvenbilančni evidenci o vrednosti 
gospodarske javne infrastrukture, ki jo ima v upravljanju KT, subvencijah, stroških storitev, 
nadzoru, skupščini, vodnih izgubah, javnih razpisih, kadrih,… 
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Predstavnika KT sta zapustila sejo NO, člani NO pa so nato oblikovali mnenja in vprašanja, ki bi 
jih naslovili na KT: 

1. Specifikacija stroškov storitev (konto 41-): dobavitelji, vrednost in število transakcij; 
 
2. Kaj predstavljajo čisti prihodki od drugih dejavnosti (del konta 76): glavni posli in 

vrednost; 
 
3.  Pisna pojasnila razlogov za indekse poslovanja (2016/2015) v izkazu poslovnega izida 

in v bilanci stanja, ki so nižji od 90 ali višji od 110; 
 
4.  Kako so bile oblikovane rezervacije iz naslova zapiranja deponije in kako se porabljajo; 
 
5. Javno naročilo za nakup smetarskega vozila. 
 
PREDLOG SKLEPA 120-30-1:  
Člani NO sprejmejo sklep, da se na KT pošlje dopis z zgoraj navedenimi vprašanji in da 
se naslednja seja NO opravi na KT. 
 
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 

 
K 2. točki: Pregled zapisnika 29. redne seje 

Člani NO so pregledali zapisnik 29. redne seje in nanj niso imeli pripomb.   

PREDLOG SKLEPA 121-30-2:  
Člani NO sprejmejo zapisnik 29. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, z dne 
28.6.2017. 
 
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 

 
 

K 3. točki: Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 29. redni seji 

Člani NO so pregledali realizacijo sklepov sprejetih na 29. redni seji in ugotovili, da so vsi sklepi, 
sprejeti na 29. redni seji Nadzornega odbora, realizirani. 
 
PREDLOG SKLEPA 122-30-3:  
Sklepi, sprejeti na 29. redni seji Nadzornega odbora so realizirani. 
 
 
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 

K 4. točki: Priprava Osnutka poročila pregleda Zaključnega računa proračuna OT 

za leto 2016  

 

Člani NO so oblikovali ustne ugotovitve o zaključnem računu za leto 2016 (NRP pametna 

mesta, planiranje na rezervo, digitalizacija…) in  se dogovorili, da v osnutek poročila o pregledu 

Zaključnega računa proračuna OT za leto 2016 navedejo svoje ugotovitve brez priporočil. Rok 

za pisno oddajo ugotovitev je 30.8.2017. 



 
 
PREDLOG SKLEPA 123-30-4:  
Člani NO pripravijo pisne predloge in ugotovitve za osnutek poročila o pregledu 
Zaključnega računa proračuna OT za leto 2016 do 30.8.2017. 
  
 
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 

 

K 5. točki:       Razno 
                         
Člani NO so pregledali zapisnik 6. korespondenčne seje NO, ki je potekala 4.7.2017 in se z njim 
strinjali. Prav tako so ugotovili, da je sklep, sprejet na 6. dopisni seji NO, o sprejemu 
Zaključnega poročila poslovanja KS Tržič-mesto za leti 2015 in 2016, realiziran.  
 
Naslednja seja NO je predvidena za 13.9.2017 in bo izvedena na KT. 
 
PREDLOG SKLEPA 124-30-5:  
Člani NO sprejmejo zapisnik 6. dopisne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, ki je 
potekala 4.7.2017. 
 
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 

 
PREDLOG SKLEPA 125-30-6:  
Sklep, sprejet na 6. dopisni seji Nadzornega odbora je realiziran. 
 
 
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 

 
 
 
Seja je bila zaključena ob 19:10 uri. 
 
 
Zapisala: Boštjan MEŠIČ 

  

 Predsednik 

Marjeta Maček Nadzornega odbora Občine Tržič 

 

 


