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Z A P I S N I K 
 

36. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, 
ki je bila v sredo, 13. 10. 2021, ob 17.30 v Veliki sejni sobi občine Tržič 

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

1. Pregled zapisnika 35. redne seje 
2. Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 35. redni seji 
3. Končno poročilo o pregledu zaključnega računa Občine Tržič za leto 2020 
4. Pregled poslovanja občinske uprave Tržič po izbranih segmentih javnih naročil in 

svetovalnih storitev 
5. Razno 

 
Predsednica NOOT predlaga spremembo dnevnega reda na način, da se dodata novi točki 
dnevnega reda na 3. in 4. mesto, sedanje točke od 3. točke naprej pa se ustrezno preštevilčijo: 

1. Pregled zapisnika 35. redne seje 
2. Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 35. redni seji 
3. Pregled zapisnika 3. dopisne seje 
4. Pregled in realizacija sklepa sprejetega na 3. dopisni seji 
5. Končno poročilo o pregledu zaključnega računa Občine Tržič za leto 2020 
6. Pregled poslovanja občinske uprave Tržič po izbranih segmentih javnih naročil in 

svetovalnih storitev 
7. 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 zapisnika 35. redne seje 
 
Člani NOOT so pregledali zapisnik 35. redne seje in nanj niso imeli pripomb. 
  
PREDLOG SKLEPA 147-36-1: 
Člani NOOT sprejmejo zapisnik 35. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, z dne 30. 
9. 2021. 
 
PRISOTNIH 4 
ZA 4 
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PROTI 0 

 Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 2. točki: Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 35. redni seji 
 
Člani NOOT so pregledali predloge sklepov obravnavanih na 35. redni seji ter ugotovili, da so 
vsi sklepi realizirani. 
 
PREDLOG SKLEPA 148-36-2: 
Vsi sklepi, sprejeti na 35. redni seji Nadzornega odbora, so realizirani. 
 
PRISOTNIH 4 
ZA 4 
PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 3. točki: Pregled zapisnika 3. dopisne seje 
 
Člani NOOT so pregledali zapisnik 3. dopisne seje in nanj niso imeli pripomb. 
  
PREDLOG SKLEPA 149-36-3: 
Člani NOOT sprejmejo zapisnik 3. dopisne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, z dne 
11. 10.2021. 
 
PRISOTNIH 4 
ZA 4 
PROTI 0 

 Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 4. točki: Pregled in realizacija sklepa sprejetega na 3. dopisni seji 
 
Člani NOOT so pregledali predlog sklepa obravnavanega na 3. dopisni seji ter ugotovili, da je 
sklep realiziran. 
 
PREDLOG SKLEPA 150-36-4: 
Sklep, sprejet na 3. dopisni seji Nadzornega odbora, je realiziran. 
 
PRISOTNIH 4 
ZA 4 
PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 5. točki: Končno poročilo o pregledu zaključnega računa Občine Tržič za leto 
2020 
 
Člani NOOT so se seznanili z odzivnim poročilom občinske uprave na posredovan osnutek 
poročila in razpravljali o posameznih ugotovitvah. 
 
 
K 6. točki: Pregled poslovanja občinske uprave Tržič po izbranih segmentih javnih 
naročil in svetovalnih storitev 
 
Člani NOOT so pregledali predloženo dokumentacijo oddaje naročil Izdelava IDZ – ureditev 
vodotokov za zagotavljanje poplavne varnosti območja Pristava in Križe, Izdelava in dobava 
praznične okrasitve, Nakup in dobava gasilskega vozila GVV-1 za PGD Brezje in Prenos sej 
Občinskega sveta 2021. Poleg navedene dokumentacije v pregled je bila predložena tudi kopija 
Navodil za oddajo naročil Občine Tržič, z dne 9. 10. 2018, medtem ko je bil zahtevan Cenik 
geodetskih storitev s Tarifnim delom posredovan že po e-pošti. V pregled so bile predložene 
tudi kopije računov odvetniških storitev, medtem ko bo občinska uprava pojasnila iz poziva za 
posredovanje dodatne dokumentacije, z dne 5. 10. 2021, posredovala na naslednji redni seji 



 
NOOT. Prisotna predstavnica občinske uprave, ga. Turk, sem sproti podala pojasnila na 
posamezna vprašanje glede predložene dokumentacije izvedenih naročil. Člani NOOT so 
sklenili, da občinsko upravo pozovejo k predložitvi dodatne dokumentacije in podatkov o izvedbi 
naročila praznične okrasitve. 
 
PREDLOG SKLEPA 151-36-5: 
Člani NOOT sprejmejo sklep, da se občinsko upravo pozove k predložitvi dokumentacije 
in podatkov o izvedbi naročila »Praznična okrasitev starega mestnega jedra«: izvedena 
dobava, način preverjanja izvedene dobave, računi s prilogami. Občinska uprava naj 
predloži zahtevano dokumentacijo na naslednji redni seji NOOT. 
 
PRISOTNIH 4 
ZA 4 
PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 7. točki:  Razno 
 
Naslednja seja NOOT je predvidena  17. 11. 2021 ob 17:15. 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 19:50. 
 
 
 
Zapisala:     Andreja POTOČNIK 
Katarina Turk     predsednica Nadzornega odbora Občine Tržič 


