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Z A P I S N I K 
 

31. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, 
ki je bila v četrtek, 17. 6. 2021, ob 18.00 v Veliki sejni sobi Občine Tržič 

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

1. Pregled zaključnega računa Občine Tržič za leto 2020 
2. Pregled zapisnika 30. redne seje 
3. Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 30. redni seji 
4. Pregled poslovanja Tržiškega muzeja v letu 2020 
5. Razno 

 
 
PREDLOG SKLEPA:  
Nadzorni odbor sprejme dnevni red. 
 
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 
Dnevni red je bil sprejet. 
 
 
K 1. točki: Pregled zaključnega računa Občine Tržič za leto 2020 
 
Predsednica NOOT, ga. A. Potočnik je pozdravila go. Marjeto Maček in jo povabila, da 
predstavi zaključni račun Občine Tržič za leto 2020. Marjeta Maček je člane NOOT seznanila s 
ključnimi informacijami iz Zaključnega računa Občine Tržič za leto 2020 (v nadaljevanju: 
zaključni račun). Predstavila je podatke o presežku, doseženih stopnjah realizacije prihodkov in 
odhodkov ter razlogih za odstopanja glede na načrtovano. Predstavila je tudi faze načrtovanih 
večjih investicij v letu 2020 (izgradnja kanalizacije v aglomeraciji Loka, projekt Počakaj na bus, 
projekt Izobraževalno športnega središča Križe, ureditev plezalne stene v dvorani, izgradnja 
pločnika skozi naselje Kovor, izgradnja pločnika Senično, sanacija po ujmi, obnovitvena dela na 
območju BPT, pametna razsvetljava, projekt Hitro s kolesom, energetska sanacija vrtca 
Deteljica). Predvideno zadolževanje zaradi zamika začetka izvedbe gradnje kanalizacije ni bilo 
realizirano. Člani NOOT so postavili nekaj vprašanj, na katere je Marjeta Maček podala 
pojasnila. 
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Ob 18.25 je ga. Maček zapustila sejo, člani NOOT pa so razpravljali o prejetem gradivu in se 
dogovorili o pregledu dokumentacije. Soglasno so sklenili, da se občinsko upravo še pozove k 
predložitvi pojasnila o porabi sredstev v zadevi denacionalizacije zemljišč v Ročevnici. 
 
PREDLOG SKLEPA 128-31-1:  
Člani NO sprejmejo sklep, da se občinsko upravo pozove k predložitvi pojasnila, ali so 
bila v letu 2020 za zadevo denacionalizacije zemljišč v Ročevnici načrtovana oz. 
rezervirana sredstva in če da, v kakšni višini in za namen so bila realizirana. 
 
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 

 
 
K 2. točki: Pregled zapisnika 30. redne seje 
 
Člani NOOT so pregledali zapisnik 30. redne seje in nanj niso imeli pripomb.  
 
PREDLOG SKLEPA 129-31-2: 
Člani NOOT sprejmejo zapisnik 30. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, z dne 
20. 5. 2021. 
 
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 

 Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 3. točki: Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 30. redni seji  
 
Člani NOOT so pregledali predloge sklepov obravnavanih na 30. redni seji ter ugotovili, da so 
vsi sklepi realizirani. 
 
PREDLOG SKLEPA 130-31-3: 
Vsi sklepi, sprejeti na 30. redni seji Nadzornega odbora, so realizirani. 
 
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 4. točki: Pregled poslovanja Tržiškega muzeja v letu 2020 
 
Člani NOOT so pregledali in razpravljali o prejeti dokumentaciji in se dogovorili za vsebinsko 
razdelitev pregleda, in sicer: B. Mešič pregleda dokumentacijo mape »PROJEKT KTL-
MAUTHAUSEN«, A. Potočnik dokumentacijo mape »NAŠA INDUSTRIJSKA DEDIŠČINA NAŠ 
PONOS«, L. Lukić in E. Polajnar pregledata dokumentacijo mape »IZDATKI ZA BLAGO IN 
STORITVE«, A. Bradač pa dokumentacijo mape »INVESTICIJSKI ODHODKI«. Po pregledu 
prejete dokumentacije so člani NOOT soglasno sklenili, da se Tržiški mutzej pozove k 
predložitvi dodatne dokumentacije v zvezi z izvedbo modne revije »Naša industrijska dediščina, 
naš ponos« s specifikacijo izvedene storitve organizacije in specifikacijo izvedenih storitev 
partnerja ODVETNIŠKA PISARNA HLADIN. 
 
PREDLOG SKLEPA 131-31-4:  
Člani NO sprejmejo sklep, da se da se Tržiški muzej pozove k predložitvi naslednje 
dokumentacije v elektronski obliki: 

- Opis in specifikacija izvedenih storitev za račun št. 67/20 partnerja Proalp d.o.o. 
ter dokumentacija načina izbire izvajalca ter 

- Dokumentacija s specifikacijo izvedenih storitev za partnerja Odvetniška pisarna 
Hladin (postavka iz dokumenta Promet po dobaviteljih v višini 4.697,68 EUR). 

 
 



 
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 

 
 
K 4. točki:  Razno 
 
G. B. Mešič je na kratko predstavil informacije s spletnega seminarja Poslovanje, vloga in 
položaj nadzornega odbora občine, ki ga je 27. maja 2021 organiziralo Združenje občin 
Slovenije. Člani NOOT so se dogovorili, da vse članom po elektronski pošti posreduje prejeto 
gradivo. Naslednja redna seja NOOT je predvidena 21. 7. 2021, ob 17.15 v občinskih prostorih. 
Poleg rednih točk sta predvideni točki dnevnega reda pregled zaključnega računa Občine Tržič 
za leto 2020 in pregled poslovanja Tržiškega muzeja v letu 2020. 
 
Seja je bila zaključena ob 19.10. 
 
 
Zapisala:     Andreja POTOČNIK 
Katarina Turk     predsednica Nadzornega odbora Občine Tržič 


