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Številka:  9001-0001/2019/29(402) 
Datum:   19. 4. 2019 
 
 

Z A P I S N I K 
 

5. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, ki je bila v četrtek, 
18. 4. 2019 ob 17.00 uri v mali sejni sobi Občine Tržič 

 
 
PRISOTNI ČLANI NO: Andreja Potočnik, Boštjan Mešič, mag. Alenka Bradač, Edvard Polajnar 
 
ODSOTNI ČLANI NO: Luka Lukič (opravičeno) 
 
OSTALI PRISOTNI: Marjeta Maček 
 
ZAPISNIK: Marjeta Maček 
 
DNEVNI RED: 
 

1. Pregled zapisnika 4. redne seje 

2. Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 4. redni seji 

3. Seznanitev z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2019 - nadaljevanje 

4. Pregled zaključnega računa OT za leto 2018 

5. Razno 

 

PREDLOG SKLEPA: 
Nadzorni odbor sprejme dodatno točko dnevnega reda: Plan pregledov NO za naslednjo 
sejo. Dopolnjen dnevni red se glasi: 
 

1. Pregled zapisnika 4. redne seje 

2. Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 4. redni seji 

3. Seznanitev z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2019 - nadaljevanje 

4. Pregled zaključnega računa OT za leto 2018 

5. Plan pregledov za naslednjo sejo NO 

6. Razno 

 
 
PRISOTNIH 4 
ZA 4 
PROTI 0 
Dnevni red je bil sprejet. 
 
 
K 1. točki: Pregled zapisnika 4. redne seje 
 
Člani NO so pregledali zapisnik 4. redne seje in nanj niso imeli pripomb.  Andreja Potočnik je 
predlagala, da naj se zapisnik prejšnje seje vsakič pripne k vabilu za sejo, zaradi lažje 
organizacije dela.  
 
PREDLOG SKLEPA 11-5-1:  
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Člani NO sprejmejo zapisnik 4. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, z dne 27. 3. 
2019. 
 
PRISOTNIH 4 
ZA 4 
PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 

 
 
K 2. točki: Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 4. redni seji 
 
Člani NO so pregledali predloge sklepov obravnavanih na 4. redni seji in ugotovili, da so vsi 
sklepi, sprejeti na 4. redni seji Nadzornega odbora, realizirani. 
 
PREDLOG SKLEPA 12-5-2:  
Sklepi, sprejeti na 4. redni seji Nadzornega odbora so realizirani.  
 
PRISOTNIH 4 
ZA 4 
PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 

 
K 3. točki: Seznanitev z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2019 - 

nadaljevanje 

 
Člani NOOT so po prejšnji seji s strani občinske uprave dobili pojasnilo glede dostopa do 
gradiva. Kadar gre za obsežnejše gradivo za seje občinskega sveta, se namreč datoteke 
stisnjene in dostopne na povezavi pod prilogami, medtem ko je na povezavi gradivo le besedilo 
odloka. Na LEX LOCALISu so vsa gradiva za občinski svet dostopna in se ne umikajo. Člani 
NOOT so tako po seji lahko še naknadno pregledali gradivo in se seznanili z odlokom, ki jim je 
bil sicer predstavljen na prejšnji seji. 
 
K 4. točki:       4. Pregled zaključnega računa OT za leto 2018 
                         
Marjeta Maček je predstavila Zaključni račun OT  za leto 2018 (v nadaljevanju: ZR OT 2018), ki 

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

Nanizala je nekaj številčnih podatkov, obrazložila posamezne skupine prihodkov, med odhodki 

pa izpostavila dva večja odklona od prvotnega plana in sicer intervencijo v Jelendolu zaradi 

škode po neurju ter projekt rekonstrukcije križišča Sokolnica in most BPT. Za plačilo 

interventnih ukrepov zaradi ujme je bilo proti koncu leta treba sprejeti rebalans proračuna. Pri 

projektu rekonstrukcija križišča Sokolnica je prišlo do časovnega zamika pri gradnji in s tem do 

prenosa finančnih obveznosti v leto 2019.  

 

Člani NO so pohvalili napredek pri uvodnih obrazložitvah proračuna. Pohvalili so dosežke v 

lanskem letu (naslov za tretje najboljše kopališče po izboru kopalcev, turistična patrulja prvo 

mesto za Tržič) in predlagali, da naj se take zadeve medijsko bolj promovirajo. Razpravljali so o 

nalogah občin, ki jih nalaga država, o kapitalskih prihodkih, o realizaciji NRP-jev, prizidku k 

zdravstvenemu domu in opremi za urgenco, najemnih pogodbah, odprtih terjatvah in kreditih. 

Dogovorili so se, da Edo Polajnar pošlje Andreji Potočnik osnutek poročila o pregledu ZR OT 

2018 (začetni wordov dokument, kamor bodo člani pisali svoja ugotovitve). Tako kot je bila 

praksa v prejšnjem mandatu, bodo besedilo osnutka poročila člani NO pisali doma, na seji pa 

se bo besedilo uskladilo.  

PREDLOG SKLEPA 13-5-3:  
Člani NO sprejmejo sklep, da se nadaljevanje pregleda Zaključnega računa Občine Tržič 
za leto 2018  obravnava na naslednji seji NO. 
  
PRISOTNIH 4 
ZA 4 
PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 



 
 

K 5. točki: Plan pregledov za naslednjo sejo NO 
 
V plan dela za naslednjo sejo se uvrsti pregled poslovanja Krajevne skupnosti Bistrica pri Tržiču 
za leti 2017 in 2018. Predsednica NO izda sklep o uvedbi postopka pregleda poslovanja 
Krajevne skupnosti Bistrica in v sklepu povabi predsednika Tomaža Megliča na uvodni intervju 
na naslednjo sejo NO.  
 
PREDLOG SKLEPA 14-5-4:  
NO OT izda sklep o uvedbi postopka pregleda poslovanja Krajevne skupnosti Bistrica za 
leti 2017 in 2018.  
 
PRISOTNIH 4 
ZA 4 
PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 

 
 
K 6. točki:       Razno 
 
Andreja Potočnik in Boštjan Mešič sta poročala o tem, kako je potekala predstavitev letnega 
plana dela NOOT za leto 2019 in poročila o pregledu poslovanja občinske uprave na področju 
izdelave načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini 
Tržič in pregled aktivnosti izdelave celostne prometne strategije Občine Tržič na 4. redni seji 
Občinskega sveta Občine Tržič.  
 
Naslednja seja NOOT je predvidena za 23.5.2019, ob 17. uri.  
 
Seja je bila zaključena ob 18:40 uri. 
 
 
 
Zapisala:          Andreja POTOČNIK 
  

Marjeta Maček          Predsednica 
          Nadzornega odbora Občine Tržič 
 
 


