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Z A P I S N I K 
 

29. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, 
ki je bila v sredo, 21. 4. 2021 ob 17.15 v Veliki sejni sobi Občine Tržič 

 
 
 
PRISOTNI ČLANI NOOT: Andreja Potočnik, Boštjan Mešič, mag. Alenka Bradač, Edvard 
Polajnar, Luka Lukič 
 
OSTALI PRISOTNI: Jana Babšek, direktorica Tržiškega muzeja 
 
OPRAVIČENO ODSTOTNI: Marjeta Maček, vodja Urada za finance, javna naročila in digitalni 
razvoj 
 
ZAPISNIK: Katarina Turk 
 
 
DNEVNI RED: 

1. Pregled poslovanja Tržiškega muzeja v letu 2020 
2. Pregled zaključnega računa Občine Tržič za leto 2020 
3. Pregled zapisnika 28. redne seje 
4. Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 28. redni seji 
5. Končno poročilo o pregledu porabe občinskih sredstev za izvedena dela na območju 

gradu Gutenberg v letih 2019 in 2020 
6. Seznanitev s planom proračuna Občine Tržič za leto 2021 
7. Razno 

 
Predsednica NOOT predlaga spremembo dnevnega reda na način, da se z dnevnega reda 
umakneta točki  2. in 6., preostale točke predlaganega dnevnega reda se ustrezno preštevilčijo: 

1. Pregled poslovanja Tržiškega muzeja v letu 2020 
2. Pregled zapisnika 28. redne seje 
3. Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 28. redni seji 
4. Končno poročilo o pregledu porabe občinskih sredstev za izvedena dela na območju 

gradu Gutenberg v letih 2019 in 2020 
5. Razno 

 
 
PREDLOG SKLEPA:  
Nadzorni odbor sprejme dnevni red. 
 
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 
Dnevni red je bil sprejet. 
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K 1. točki: Pregled poslovanja Tržiškega muzeja v letu 2020 
 
Ga. Potočnik je pozdravila prisotne in predstavila potek pregleda ter povabila direktorico 
Tržiškega muzeja, ga. Jano Babšek, da na kratko predstavi poslovanje Tržiškega muzeja v letu 
2020. Ga. Jana Babšek je predstavila osnovne muzejske dejavnosti, za katere je javni zavod 
ustanovljen in jih redno opravlja. Podrobneje je vsebinsko predstavila izvedene programe ter 
projekte v letu 2020, sodelovanje z ostalimi inštitucijami v tržiškem in širšem območju, ki se 
navezuje na doseganje dolgoročnih ciljev Tržiškega muzeja ter podala primerjavo načrtovanega 
in izvedenega programa dela z dosego zastavljenih ciljev v letu 2020. na kratko je predstavila 
tudi finančni del letnega poročila za leto 2020. Sproti je podala pojasnila na vprašanje članov 
NOOT. 
 
Ga. Potočnik se je zahvalila za predstavitev in pojasnila, da bo NOOT na podlagi predstavitve in 
Letnega poročila 2020 podrobneje opredelil področja pregleda, ki se bo predvidoma na 
naslednji redni seji NOOT zaradi lažje izvedbe pregleda izvajal v prostorih Tržiškega muzeja. O 
področjih pregleda, seznamu dokumentacije, ki jo bodo želeli pregledati, kot tudi o predvidenem 
terminu pregleda v prostorih Tržiškega muzeja bo NOOT direktorico ga. Babšek še obvestil in 
podrobneje opredelil v pisnem pozivu. 
 
Ob 18.00 je ga. Babšek zapustila sejo, člani NOOT pa so razpravljali o predstavitvi, vsebini 
pregleda in se dogovorili, da se naslednji pregled izvede v prostorih Tržiškega muzeja, in sicer 
se pregleda projekt Koncentracijsko taborišče Ljubelj jug/Mauthausen, projekt Naša industrijska 
dediščina naš ponos: Razstava nekdanje obutve in modna revija, Izdatke za blago in storitve za 
izvajanje javne službe (poglavje C) in Investicijske odhodke (poglavje J) iz finančnega poročila 
za leto 2020 odhodkov za izvajanje javne službe ter pregled internih aktov in ostalih podlag o 
notranji organizaciji, sistemizaciji delovnih mest. Tržiški muzej se pozove, da na naslednjem 
pregledu predloži na vpogled vso potrebno dokumentacijo navedenih segmentov pregleda ter 
zagotovi prisotnost odgovornih oseb za pojasnila predložene dokumentacije. 
 
PREDLOG SKLEPA 121-29-1:  
Člani NO sprejmejo sklep, da se naslednji pregled izvede v prostorih Tržiškega muzeja, 
in sicer se pregleda naslednje segmente: 
- projekt Koncentracijsko taborišče Ljubelj jug/Mauthausen; 
- projekt Naša industrijska dediščina naš ponos: Razstava nekdanje obutve in 

modna revija; 
- Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (poglavje C) in Investicijske 

odhodke (poglavje J) iz finančnega poročila za leto 2020 odhodkov za izvajanje 
javne službe; 

- pregled internih aktov in ostalih podlag o notranji organizaciji, sistemizaciji 
delovnih mest. 

Tržiškemu muzeju pošlje obvestilo o predvidenem terminu pregleda v njihovih prostorih 
s pozivom k pripravi dokumentacije na vpogled za navedene segmente pregleda. 
 
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 

 
 
K 2. točki: Pregled zapisnika 28. redne seje 
 
Člani NOOT so pregledali zapisnik 28. redne seje in nanj niso imeli pripomb.  
 
PREDLOG SKLEPA 122-29-2: 
Člani NOOT sprejmejo zapisnik 28. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, z dne 
25. 3. 2021. 
 
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 

 Sklep je bil sprejet. 
 
 



 
K 3. točki: Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 28. redni seji  
 
Člani NOOT so pregledali predloge sklepov obravnavanih na 28. redni seji ter ugotovili, da so 
vsi sklepi realizirani. 
 
PREDLOG SKLEPA 123-29-3: 
Vsi sklepi, sprejeti na 28. redni seji Nadzornega odbora, so realizirani. 
 
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 4. točki:  Končno poročilo o pregledu porabe občinskih sredstev za izvedena dela 
na območju gradu Gutenberg v letih 2019 in 2020 
 
Člani NOOT so se seznanili z dopisom občinske uprave – odzivom na posredovan osnutek 
poročila. Razpravljali so o posameznih ugotovitvah in sprejeli končno poročilo. 
 
PREDLOG SKLEPA 124-29-4: 
Nadzorni odbor OT sprejme Poročilo o pregledu porabe občinskih sredstev za izvedena 
dela na območju gradu Gutenberg v letih 2019 in 2020.   

 
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 5. točki: Razno 
 
Naslednja, 30. redna seja NOOT, je predvidena 19. 5. 2021 ob 17.15 v prostorih Tržiškega 
muzeja z namenom pregleda dokumentacije Tržiškega muzeja. Hkrati so se člani dogovorili, da 
se prestavljena točka današnje seje o pregledu zaključnega računa Občine Tržič za leto 2020 
obravnava na 31. redni seji, predvideni 9. 6. 2021 ob 17.15 uri v občinskih prostorih, kamor se 
povabi ga. Marjeto Maček za predstavitev predmetne točke dnevnega reda. Na 31. redni seji 
nadaljujejo s pregledom poslovanja Tržiškega muzeja v letu 2020. 
 
Člani so pregledali ponudbo za spletni seminar Poslovanje, vloga in položaj nadzornega odbora 
občine, ki ga 27. 5. 2021 organizira Združenje občin Slovenije in se dogovorili, da se seminarja 
udeležita Andreja Potočnik in  Boštjan Mešič. Katarina Turk uredi prijavo. 
 
Seja je bila zaključena ob 18.50. 
 
 
Zapisala:     Andreja POTOČNIK 
Katarina Turk     predsednica Nadzornega odbora Občine Tržič 


