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

ki je bila v sredo, 5. 4. 2022, ob 17.15 v veliki sejni sobi občine Tržič 
 

 
PRISOTNI ČLANI NOOT: Andreja Potočnik, mag. Alenka Bradač, Luka Lukič, Boštjan Mešič in 
Anže Perčič 
 
OSTALI PRISOTNI: Erna Meglič, ravnateljica OŠ Križe, Vesna Gosar, računovodkinja 
 
ZAPISNIK: Katarina Turk 
 
 
DNEVNI RED: 

1. Pregled poslovanja OŠ Križe za leto 2021 
2. Pregled zapisnika 41. redne seje 
3. Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 41. redni seji 
4. Pregled poslovanja Tržiškega muzeja v letu 2020  
5. Razno 

 
 
PREDLOG SKLEPA:  
Nadzorni odbor sprejme predlagan dnevni red. 
 
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 
Dnevni red je bil sprejet. 

 
 
K 1. točki: Pregled poslovanja OŠ Križe za leto 2021 

 
Predsednica NOOT, ga. Andreja Potočnik je pozdravila predstavnici Osnovne šole Križe (v 
nadaljevanju: OŠ Križe), ga. Erno Meglič, ravnateljico in ga. Vesno Gosar, računovodkinjo, 
povzela poslan poziv NOOT ter ju povabila k predstavitvi poslovanja OŠ Križe v lanskem letu. 
Ga. E. Meglič je na kratko predstavila predloženo letno poročilo o poslovanju v letu 2021, z 
računovodskega vidika jo je v predstavitvi dopolnila ga. V. Gosar. 
 
Sproti sta podajali pojasnila na vprašanja članov NOOT. 
 
Ga. Potočnik se je zahvalila za predstavitev in pojasnila, da bo NOOT na podlagi predstavitve in 
Letnega poročila 2021 podrobneje opredelil področja pregleda, ki se bo predvidoma na naslednji 
redni seji NOOT zaradi lažje izvedbe pregleda izvajal v prostorih OŠ Križe. O področjih pregleda, 
seznamu dokumentacije, ki jo bodo želeli pregledati, kot tudi o predvidenem terminu pregleda v 
prostorih OŠ Križe bo NOOT ravnateljico ga. E. Meglič obvestil in podrobneje opredelil v pisnem 
pozivu. 
 
Ob 18. uri sta predstavnici OŠ Križe zapustili sejo, člani NOOT pa so razpravljali o predstavitvi, 
vsebini pregleda in se dogovorili, da se naslednji pregled izvede v prostorih OŠ Križe, in sicer se 
pregleda dokumentacijo prihodkov in porabe najemnin, način financiranja iz občinskega 
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proračuna ter investicije, financirane s strani Občine Tržič. OŠ Križe 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 176-42-1: 
Člani NOOT sprejmejo sklep, da se naslednji pregled izvede v prostorih OŠ Križe, in sicer 
se pregleda naslednje segmente: prihodki in poraba najemnin, način financiranja iz 
občinskega proračuna ter investicije, financirane s strani Občine Tržič. Osnovni šoli Križe 
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 41. redne seje 

 
Člani NOOT so pregledali zapisnik 41. redne seje in nanj niso imeli pripomb. 
 
PREDLOG SKLEPA 177-42-2: 
Člani NOOT sprejmejo zapisnik 41. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, z dne 17. 
3. 2022. 
 
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 

 Sklep je bil sprejet. 
 
  
K 3. točki: Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 41. redni seji 
 
Člani NOOT so pregledali predloge sklepov obravnavanih na 41. redni seji ter ugotovili, da so vsi 
sklepi realizirani. 
 
PREDLOG SKLEPA 178-42-3: 
Vsi sklepi, sprejeti na 41. redni seji Nadzornega odbora, so realizirani. 
 
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 

 
 
K 4. točki: Pregled poslovanja Tržiškega muzeja v letu 2020 

 
Člani NOOT so pregledali pojasnilo, prejeto s strani Tržiškega muzeja, razpravljali o svojih 
ugotovitvah in se soglasno strinjali, da Skupno službo notranje revizije zaprosijo za strokovno 
mnenje glede vodenja evidence računov. 
 
PREDLOG SKLEPA 179-42-4: 
Skupno službo notranje revizije Skupne občinske uprave občin Gorenjske se zaprosi za 
strokovno mnenje glede vodenja evidence računov. 
 
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 

 
Ob 18.34 Alenka Bradač zapusti sejo NOOT. 
 
  



 
K 5. točki:  Razno 
 
Naslednja seja NOOT je predvidena 18. 5. 2022, ob 17.15 v prostorih OŠ Križe z naslednjim 
dnevnim redom: pregled poslovanja Osnovne šole Križe in pregled poslovanja Tržiškega muzeja. 
Seja je bila zaključena ob 18.50. 
 
 
Zapisala:     Andreja POTOČNIK 
Katarina Turk     predsednica Nadzornega odbora Občine Tržič 


