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Z A P I S N I K 
 

30. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, 
ki je bila v sredo, 19. 5. 2021 ob 17.15 v prostorih Tržiškega muzeja 

 
 
 
PRISOTNI ČLANI NOOT: Andreja Potočnik, Boštjan Mešič, mag. Alenka Bradač, Edvard 
Polajnar, Luka Lukič 
 
OSTALI PRISOTNI: Jana Babšek, direktorica Tržiškega muzeja, Meta Breznik Može, 
računovodja 
 
ZAPISNIK: Katarina Turk 
 
 
DNEVNI RED: 

1. Pregled poslovanja Tržiškega muzeja v letu 2020 
2. Pregled zapisnika 29. redne seje 
3. Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 29. redni seji 
4. Razno 

 
 
PREDLOG SKLEPA:  
Nadzorni odbor sprejme dnevni red. 
 
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 
Dnevni red je bil sprejet. 
 
 
K 1. točki: Pregled poslovanja Tržiškega muzeja v letu 2020 
 
Predsednica NOOT, ga. A. Potočnik je pozdravila prisotne predstavnike Tržiškega muzeja, 
povzela poslan poziv NOOT in povabila direktorico Tržiškega muzeja, da predstavi 
dokumentacijo, pripravljeno na podlagi vabila št. 9001-0001/2019/236(402), z dne 28. 4. 2021.  
 
Ga. Babšek je povzela vsebino zahtevane dokumentacije projekta Koncentracijsko taborišče 
Ljubelj jug/Mauthausen in v okviru tega pojasnila tudi način financiranja programa dela s 
sredstvi Ministrstva za kulturo in občinskimi sredstvi. Skupaj z ga. Brezar Može sta predstavili 
vsebino, potek in strukturo financiranja projekta naša industrijska dediščina naš ponos: 
Razstava nekdanje obutve in modna revija, sofinanciran z EU sredstvi iz programa LAS. V 
nadaljevanju sta predložili na vpogled tudi dokumentacijo izdatkov za blago in storitve ter 
investicijske odhodke iz v letu 2020 za izvajanje javne službe, v okviru katerega sta podrobneje 
pojasnili tudi vire sredstev za posamezne izvedene investicije. Ga. Babšek je predložila na 
vpogled tudi zahtevane dokumente o notranji organizaciji, sistemizaciji delovnih mest. Na vsa 
vprašanja v zvezi s predloženo dokumentacijo sta ga. Babpšek in ga. Brezar Može sproti 
podajali odgovore in pojasnila. 
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Člani NOOT so se z ga. Babšek dogovorili, da posamezne zahtevane dokumente predloži še v 
elektronki obliki po elektronski pošti, in sicer do 26. 5. 2021. Ob zaključku pregleda 
dokumentacije se je ga. Potočnik zahvalila za predloženo dokumentacijo in podana pojasnila. 
Predstavnici Tržiškega muzeja sta ob 19.05 zapustili sejo, člani NOOT pa so razpravljali o 
predloženih dokumentih in podanih pojasnilih. 
 
PREDLOG SKLEPA 125-30-1:  
Člani NO sprejmejo sklep, da se Tržiški muzej pozove k predložitvi naslednje 
dokumentacije v elektronski obliki: 

- za projekt Koncentracijsko taborišče Ljubelj jug/Mauthausen: sofinancerski 
pogodbi za izvedbo programa dela v letu 2020 (z Ministrstvom za kulturo in z 
Občino Tržič), dokumentacijo izvedenih mizarskih del Mitje Burja s.p., stroškovnik 
programa dela s podatki o partnerjih ter finančni načrt progama dela, usklajenega z 
Ministrstvom za kulturo; 

- za projekt »Naša industrijska dediščina naš ponos: Razstava nekdanje obutve in 
modna revija«: sofinancerska pogodba s partnerjem BSC d.o.o., vsebinsko 
poročilo o projektu in fakture izvajalca modne revije Nekdanji in današnji sloves 
tržiških čevljarjev; 

- za pregled izdatkov za blago in storitve za izvajanje javne službe: konto kartico – 
obveznosti do dobaviteljev po partnerjih; 

- za pregled investicijskih odhodkov za izvajanje javne službe: celotno 
dokumentacijo pridobivanja ponudb (vključno s korespondenco) za vse 
investicijske odhodke ter pojasnilo po posameznih investicijah o viru financiranja 
(lastna / občinska sredstva). 

Tržiški muzej predloži zahtevano dokumentacijo po elektronki pošti na naslov: 
katarina.turk@trzic.si. 
 
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 

 
 
K 2. točki: Pregled zapisnika 29. redne seje 
 
Člani NOOT so pregledali zapisnik 29. redne seje in nanj niso imeli pripomb.  
 
PREDLOG SKLEPA 126-30-2: 
Člani NOOT sprejmejo zapisnik 29. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, z dne 
22. 4. 2021. 
 
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 

 Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 3. točki: Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 29. redni seji  
 
Člani NOOT so pregledali predloge sklepov obravnavanih na 29. redni seji ter ugotovili, da so 
vsi sklepi realizirani. 
 
PREDLOG SKLEPA 127-30-3: 
Vsi sklepi, sprejeti na 29. redni seji Nadzornega odbora, so realizirani. 
 
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 
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K 4. točki:  Razno 
 
Naslednja redna seja NOOT, na kateri namerava NOOT pregledati zaključni račun Občine Tržič 
za leto 2020, je bila predvidena 9. 6. 2021, vendar je ga Marjeta Maček sporočila, da se na 
predviden termin seje ne more udeležiti. 31. redna seja je tako predvidena teden kasneje, in 
sicer 17. 6. 2021 ob 17.15 v občinskih prostorih. Predvidene točke dnevnega reda so: pregled 
zaključnega računa Občine Tržič za leto 2020 z vabljeno ga. Marjeto Maček, pregled poslovanja 
Tržiškega muzeja v letu 2020. 
 
Seja je bila zaključena ob 19.35. 
 
 
Zapisala:     Andreja POTOČNIK 
Katarina Turk     predsednica Nadzornega odbora Občine Tržič 


