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Z A P I S N I K 
 
 

38. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, ki je bila v sredo, 
21. 3. 2018 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 (PRI PRVI TOČKI): dr. Metka Knific Zaletelj, Mitja Slapar 
OSTALI PRISOTNI (PRI ČETRTI TOČKI): Marjeta Maček 
 
ZAPISNIK: Katarina Turk 
 
 
DNEVNI RED: 
1. Pregled poslovanja Ljudske univerze Tržič za leto 2017 
2. Pregled zapisnika 37. redne seje 
3. Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 37. redni seji 
4. Pregled zaključnega računa OT za leto 2017 
5. Izredni pregled KS Tržič – mesto: Oddaja prostorov v najem trgovskemu podjetju 
6. 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 Ljudske univerze Tržič za leto 2017 

Predsednik NO je predstavil potek pregleda in povabil predstavnika Ljudske univerze Tržič (v 
nadaljevanju LUT), da na kratko predstavita poslanstvo LUT, način delovanja in pregled 
pregledovanega obdobja. Dr. Metka Knific Zaletelj je prisotne pozdravila v vlogi nove direktorice 
občinske uprave in kot nekdanja direktorica LUT predstavila poslanstvo, način poslovanja in vire 
financiranja. Predstavitev LUT je dopolnil sedanji v.d. direktorja LUT, g. Mitja Slapar, s 
predstavitvijo področij delovanja LUT. Člani NO so sproti postavljali vprašanja o poslovanju 
LUT, na katera sta dr. Metka Knific Zaletelj in g. Mitja Slapar sproti odgovarjala, med drugim o: 
ekonomski smotrnosti izvajanja izobraževanj ob manjšem številu udeležencev v posameznih 
skupinah, oblikah izobraževanja, številu in načinu sodelovanja z zunanjimi izvajalci 
(predavatelji), določitvi ključa financiranja s strani lokalne samouprave in državnega proračuna, 
posameznih postavkah iz poslovnega in računovodskega poročila o poslovanju LUT, 
zagotavljanju financiranja plač za zaposlitve za določen in predvsem nedoločen čas, vlogi 
direktorja javnega zavoda LUT. Predstavnika sta po predstavitvi in pojasnilih zapustila sejo NO, 
člani NO pa so oblikovali mnenje o obsegu in načinu pregleda poslovanja LUT za leto 2017. 
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PREDLOG SKLEPA 155-38-1:  
Člani NO sprejmejo sklep, da se na LUT pošlje dopis, da se podrobnejši pregled opravi 
na naslednji redni seji, predvidoma 18. 4. 2018 v prostorih LUT. 

 
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 

 
 
K 2. točki: Pregled zapisnika 37. redne seje 

Člani NO so pregledali zapisnik 37. redne seje in nanj niso imeli pripomb.   

PREDLOG SKLEPA 156-38-2:  
Člani NO sprejmejo zapisnik 37. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, z dne 22. 
2. 2018. 
 
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 

 

 

K 3. točki: Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 37. redni seji 

Člani NO so pregledali realizacijo sklepov sprejetih na 37. redni seji in ugotovili, da so vsi sklepi, 
sprejeti na 37. redni seji Nadzornega odbora, realizirani.  
 
PREDLOG SKLEPA 157-38-3:  
Sklepi, sprejeti na 37. redni seji Nadzornega odbora so realizirani.  
 
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 

 

 

K 4. točki: Pregled zaključnega računa OT za leto 2017 

 

Marjeta Maček je predstavila Zaključni račun OT  za leto 2017 (v nadaljevanju: ZR OT 2017), ki 

skladno s priporočili NOOT vključuje nagovor župana in pregled poudarkov poslovanja. V 

predstavitvi ZR OT je pohvalila višjo realizacijo, predstavila  vsebino prenosa obveznosti v 

naslednje leto, z vračanjem kredita se povečuje kreditni potencial za bodoče večje investicije 

(gradnja kanalizacije, vlaganje v šole, vrtce, knjižnica, zdravstveni dom), pojasnila je odhodke, 

katerih največji del predstavljajo odhodki za cestno infrastrukturo, vzgojo in izobraževanje ter 

programe socialnega varstva (pomoč na domu, domovi za starostnike). Pojasnila je tudi 

strukturo prihodkov, kjer največji delež predstavlja dohodnina, ki sicer še ni dosegla ravni izpred 

gospodarske krize, se pa povečuje, in nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. 

 

Član NO, g. Edo Polajnar, se je opravičil in zapustil sejo NO. 

PREDLOG SKLEPA 158-38-4:  
Člani NO sprejmejo sklep, da se nadaljevanje pregleda Zaključnega računa Občine Tržič 
za leto 2017  obravnava na naslednji seji NO. 
  
PRISOTNIH 4 
ZA 4 



 
PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 

 

K 5. točki:       Izredni pregled KS Tržič – mesto: Oddaja prostorov v najem trgovskemu 
podjetju 
                         
Člani NO so pregledali pojasnilo predsednika KS Tržič – mesto, g. Miha Primožiča, glede 
rešitve problematike nadaljnje oddaje prostorov paviljona NOB. 
 
PREDLOG SKLEPA 158-38-5:  
NO bo ugotovitve in priporočila podal v poročilu o izrednem pregledu. Osnutek poročila 
pripravi član NO, g. Boris Tomazin. 
 
PRISOTNIH 4 
ZA 4 
PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 

 
 
K 5. točki:       Razno 
                         
Naslednja seja NO OT je predvidena za 18. 4. 2018, na kateri bi nadaljevali z revizijo pregleda 
poslovanja LUT za leto 2017, v prostorih LUT. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 20:05 uri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapisala: Boštjan MEŠIČ 

  

 Predsednik 

Katarina Turk Nadzornega odbora Občine Tržič 

 

 


