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Z A P I S N I K 
 

35. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, 
ki je bila v sredo, 29. 9. 2021, ob 17.15 v Veliki sejni sobi občine Tržič 

 
 
PRISOTNI ČLANI NOOT: Andreja Potočnik, Boštjan Mešič, Luka Lukič, mag. Alenka Bradač 
 
OSTALI PRISOTNI: Klemen Srna, direktor občinske uprave in Jasna Kavčič, vodja Urada za 
okolje in prostor 
 
ZAPISNIK: Katarina Turk 
 
 
DNEVNI RED: 

1. Pregled poslovanja občinske uprave Tržič po izbranih segmentih javnih naročil in 
svetovalnih storitev 

2. Pregled zapisnika 34. redne seje 
3. Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 34. redni seji 
4. Končno poročilo o pregledu poslovanja javnega zavoda Tržiški muzej za leto 2020 
5. Pregled zaključnega računa Občine Tržič za leto 2020 
6. Razno 

 
Predsednica NOOT predlaga spremembo dnevnega reda na način, da se umakne predlagana 
5. točka (Pregled zaključnega računa Občine Tržič za leto 2020), saj rok za predložitev 
odzivnega poročila še ni potekel in poročilo še ni prejeto, sedanja 6. točka (Razno) 
predlaganega dnevnega reda pa se  ustrezno preštevilči: 

1. Pregled poslovanja občinske uprave Tržič po izbranih segmentih javnih naročil in 
svetovalnih storitev 

2. Pregled zapisnika 34. redne seje 
3. Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 34. redni seji 
4. Končno poročilo o pregledu poslovanja javnega zavoda Tržiški muzej za leto 2020 
5. Razno 

 
PREDLOG SKLEPA:  
Nadzorni odbor sprejme predlagan spremenjeni dnevni red. 
 
PRISOTNIH 4 
ZA 4 
PROTI 0 
Dnevni red je bil sprejet. 
 
 
K 1. točki: Pregled poslovanja občinske uprave Tržič po izbranih segmentih javnih 
naročil in svetovalnih storitev 
 
Predsednica NOOT, ga. A. Potočnik je pozdravila prisotne predstavnike občinske uprave, 
povzela poslan poziv za posredovanje dokumentacije in sklep o začetku pregleda poslovanja 
občinske uprave ter povabila predstavnike, da predstavijo dokumentacijo, pripravljeno na 
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podlagi poziva št. 90001-1/2019-268, z dne 14. 9. 2021. Predstavniki občinske uprave so 
predstavili gradivo in podali pojasnila na posamezna vprašanja. Predstavnika občinske uprave, 
g. Srna in ga. Kavčič, sta ob 17.58 zapustila sejo, člani NOOT pa so razpravljali o predloženih 
dokumentih in podanih pojasnilih. Ga. Turk sem še ostala na seji in podala pojasnila na 
posamezna vprašanja v zvezi s pregledom dokumentacije izvedbe postopkov javnih naročil. 
 
Člani NOOT so se dogovorili, da pozovejo občinsko upravo k predložitvi dokumentacije in 
pojasnil v zvezi z zahtevanimi dokumenti, in sicer z rokom predložitve na naslednji seji. 
 
PREDLOG SKLEPA 143-35-1:  
Člani NO sprejmejo sklep, da se občinsko upravo pozove k predložitvi naslednje 
dokumentacije in pojasnil: 

1. O izvedbi postopkov oddaje naročil – načinu izbire posameznega izvajalca 
(način odločitve, katere izvajalce se je povabilo k oddaji ponudbe, 
dokumentacijo o postopku oddaje naročila, opis predmeta naročila) za zadeve: 
Izdelava IDZ – poplave Pristava in Žiganja vas, Storitve dobavitelja Tischler & 
Tischler Rechtsanwalte, Storitve dobavitelja Odvetniška družba Čeferin, Stroški 
sodnih postopkov plačane Državnemu odvetništvu RS in Storitve dobavitelja 
Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji (predloženi računi po pozivu št. 
9001-0001/2019-268, z dne 14. 9.2 2021, 2. alineje točke a in zahtevani računi 2. 
alineje točke b). 

2. Za izveden postopek oddaje naročila 35-2020 Izdelava PD DGD in PZI za novo 
razbremenilno strugo Križe (Snakovška) - Zadraški most: 

a. pojasnilo, na podlagi česa so bili povabljeni konkretni ponudniki k 
oddaji ponudbe; 

b. dokumentacijo in podatke o izvedbi naročila (izvedene storitve, računi s 
prilogami, način preverjanja izvedenih storitev). 

3. Navodila za oddajo naročil Občine Tržič, z dne 9. 10. 2018. 
4. Za izveden postopek naročila 38-2020 Izvajanje geodetskih storitev za obdobje 

2021 do 2024: Tarifni del cenika geodetskih storitev. 
5. Za predložene račune storitev dobavitelja Tischler & Tischler Rechtsanwalte 

pojasnilo o vsebini terjatev, s specifikacijo višine terjatve, dejansko izterjanega 
zneska ter stroškov izterjatve. 

Občinska uprava naj predloži zahtevano dokumentacijo na naslednji redni seji NOOT. 
 
 
PRISOTNIH 4 
ZA 4 
PROTI 0 

 Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 2. točki: Pregled zapisnika 34. redne seje 
 
Člani NOOT so pregledali zapisnik 34. redne seje in nanj niso imeli pripomb. 
 
PREDLOG SKLEPA 144-35-2: 
Člani NOOT sprejmejo zapisnik 34. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, z dne 9. 
9. 2021. 
 
PRISOTNIH 4 
ZA 4 
PROTI 0 

 Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 3. točki: Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 34. redni seji  
 
Člani NOOT so pregledali predloge sklepov obravnavanih na 34. redni seji ter ugotovili, da so 
vsi sklepi realizirani. 
 
PREDLOG SKLEPA 145-35-3: 
Vsi sklepi, sprejeti na 34. redni seji Nadzornega odbora, so realizirani. 
 



 
PRISOTNIH 4 
ZA 4 
PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 4. točki: Končno poročilo o pregledu poslovanja javnega zavoda Tržiški muzej 
za leto 2020 
 
Člani NOOT so opravili pregled prejetega odzivnega poročila Tržiškega muzeja. 
 
 
K 5. točki:  Razno 
 
Člani NOOT so se seznanili s stanjem razpoložljivih sredstev na proračunski postavki za 
delovanje nadzornega odbora. V zvezi s tem so se dogovorili, da občinska uprava zagotovi 
dodatna sredstva, in sicer v višini, ki bo zagotavljala izvajanje rednih sej enkrat mesečno do 
konca tega koledarskega leta. Člani so se seznanili tudi s potekom postopka imenovanja 
nadomestnega člana NOOT. 
 
Naslednja seja NOOT je predvidena  13. 10. 2021 ob 17:30. uri. Predviden dnevni red: priprava 
končnega poročila o pregledu zaključnega računa Občine Tržič za leto 2020, pregled 
poslovanja OT po izbranih segmentih javnih naročil in svetovalnih storitev. 
 
Seja je bila zaključena ob 20:15. 
 
 
 
Zapisala:     Andreja POTOČNIK 
Katarina Turk     predsednica Nadzornega odbora Občine Tržič 


