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Številka:  9001-0001/2019 - 322 
Datum: 17. 3. 2022 
 
 

Z A P I S N I K 
41. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, 

ki je bila v sredo, 16. 3. 2022, ob 17.15 v Mali sejni sobi občine Tržič 
 

 
PRISOTNI ČLANI NOOT: Andreja Potočnik, mag. Alenka Bradač, Boštjan Mešič in Anže Perčič 
 
OPRAVIČENO ODSOTEN: Luka Lukič 
 
OSTALI PRISOTNI: Marjeta Maček, vodja Urada za finance, javna naročila in digitalni razvoj 
Občine Tržič 
 
ZAPISNIK: Katarina Turk 
 
 
DNEVNI RED: 

 

1. Seznanitev z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tržič 
za leto 2022 

2. Pregled zapisnika 40. redne seje 
3. Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 40. redni seji 
4. Dopolnitev osnutka poročila o pregledu poslovanja Tržiškega muzeja v letu 2020 
5. Pregled poslovanja občinske uprave Tržič po izbranih segmentih javnih naročil in 

svetovalnih storitev 
6. Dogovor o izvedbi naslednjega pregleda v skladu z letnim načrtom dela  
7. Razno 

 
 
PREDLOG SKLEPA:  
Nadzorni odbor sprejme predlagan dnevni red. 
 
PRISOTNIH 4 
ZA 4 
PROTI 0 
Dnevni red je bil sprejet. 

 
 
K 1. točki: Seznanitev z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu 

Občine Tržič za leto 2022 

 
Predsednica NOOT, ga. Andreja Potočnik je pozdravila Marjeto Maček, vodjo Urada za finance, 
javna naročila in digitalni razvoj in jo povabila k predstavitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2022 (v nadaljevanju: rebalans proračuna 2022). Ga. 
Maček je predstavila vsebino rebalansa proračuna 2022, razloge za izvedbo rebalansa, nove 
projekte, uvrščene v Načrt razvojnih programov Občine Tržič, finančno konstrukcijo prihodkov in 
odhodkov ter njihovih sprememb glede na veljavni proračun. Sproti je odgovarjala na vprašanja 
članov NOOT. Po predstavitvi je ga. Maček ob 18.00 uri zapustila sejo. 
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PREDLOG SKLEPA 170-41-1: 
Člani NOOT se seznanijo z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu 
Občine Tržič za leto 2022. 
 
PRISOTNIH 4 
ZA 4 
PROTI 0 

 Sklep je bil sprejet. 
 
  
K 2. točki: Pregled zapisnika 40. redne seje 

 
Člani NOOT so pregledali zapisnik 40. redne seje in nanj niso imeli pripomb. 
 
PREDLOG SKLEPA 171-41-2: 
Člani NOOT sprejmejo zapisnik 40. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, z dne 16. 
2. 2022. 
 
PRISOTNIH 4 
ZA 4 
PROTI 0 

 Sklep je bil sprejet. 
 
  
K 3. točki: Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 40. redni seji 
 
Člani NOOT so pregledali predloge sklepov obravnavanih na 40. redni seji ter ugotovili, da so vsi 
sklepi realizirani. 
 
PREDLOG SKLEPA 172-41-3: 
Vsi sklepi, sprejeti na 40. redni seji Nadzornega odbora, so realizirani. 
 
PRISOTNIH 4 
ZA 4 
PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 

 
 
K 4. točki: Dopolnitev osnutka poročila o pregledu poslovanja Tržiškega muzeja v letu 

2020 

 
Člani NOOT so pregledali dodatno dokumentacijo, ki so jo na podlagi poziva prejeli s strani 
Tržiškega muzeja, razpravljali o svojih ugotovitvah in se soglasno strinjali, da se Tržiški muzej 
pozove k dodatnim pojasnilom glede vodenja evidence računov. 
 
PREDLOG SKLEPA 173-41-4: 
Tržiški muzej se zaprosi za dodatna pojasnila glede vodenja evidence računov. 
 
PRISOTNIH 4 
ZA 4 
PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 

 
 
K 5. točki: Pregled poslovanja občinske uprave Tržič po izbranih segmentih javnih 

naročil in svetovalnih storitev  

 
Člani NOOT so pregledali in razpravljali o odzivnem poročilu občinske uprave ter oblikovali 
končno poročilo o pregledu poslovanja občinske uprave Tržič.  
 
PREDLOG SKLEPA 174-41-5: 
Člani NOOT sprejmejo Poročilo o opravljenem pregledu poslovanja občinske uprave Tržič 
po izbranih segmentih javnih naročil. 



 
 
PRISOTNIH 4 
ZA 4 
PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 

 
Po glasovanju je ga. Alenka Bradač ob 18.40 zapustila sejo. 
 
 
K 6. točki: Dogovor o izvedbi naslednjega pregleda v skladu z letnim načrtom dela  

 
Člani NOOT so na osnovi sprejetega Plana dela NOOT za leto 2022 razpravljali o predlogih za 
naslednji pregled in se strinjali, da se v dnevni red za naslednjo sejo uvrsti pregled poslovanja 
Osnovne šole Križe za leto 2021 in na uvodni sestanek povabi predstavnico javnega zavoda. 
 
PREDLOG SKLEPA 175-41-6: 
Nadzorni odbor OT izda sklep o uvedbi postopka pregleda poslovanja Osnovne šole Križe  
Križe za leto 2021. 

 
PRISOTNIH 3 
ZA 3 
PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 

 
 
K 7. točki:  Razno 
 
Naslednja seja NOOT je predvidena 13. 4. 2022, ob 17:15. uri, z naslednjim dnevnim redom: 
pregled poslovanja Osnovne šole Križe in pregled poslovanja Tržiškega muzeja. 
Seja je bila zaključena ob 18.55. 
 
 
Zapisala:     Andreja POTOČNIK 
Katarina Turk     predsednica Nadzornega odbora Občine Tržič 


