
 

 

 

zapisnik 14. seje NO - 23.02.2016 

         
 

 

Št.: 032-0014/2014-54 

Datum: 24.2.2016 

 

 

Z A P I S N I K 

 

 

14. seje Nadzornega odbora (v nadaljevanju NO), ki je bila dne 23.02.2016 ob 17.00 uri v 

mali sejni sobi Občine Kranjska Gora, v Kranjski Gori, Kolodvorska ulica 1b. 

 

Prisotni člani : Robert Plavčak, Lorna Resman, Špela Vovk Erzar, Marija Falak Zupančič,                  

                          Jože Lavtižar 

         

Ostali prisotni: Lijana Ramuš, tajnica NO  

 

 

V uvodu je predsednik najprej vse skupaj lepo pozdravil in ugotovil, da so na seji prisotni vsi 

člani, zato je bila seja sklepčna. 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje 

2. Ponudba za izvedbo izobraževanja članov nadzornega odbora 

3. Predlog za izvedbo izrednega nadzora NO - Odpoved pogodbe o zaposlitvi ravnatelja 

OŠ J.V. Kranjska Gora 

4. Dogovor o nadaljnjem delu po programu dela NO 

5. Razno 

 

Člani NO so predlagani dnevni red sprejeli soglasno. 

 

 

Ad 1. Pregled in potrditev zapisnika 13. seje  

Predsednik je poročal o realizaciji sklepov. Na poročilo predsednika o realizaciji sklepov in 

na zapisnik 13. seje NO z dne 26.01.2016 ni bilo pripomb, zato je predsednik dal na 

glasovanje naslednji 

 

SKLEP št. 41: 

Potrdi se zapisnik 13. seje NO Občine Kranjska Gora, z dne 26.01.2016. 

 

Glasovanje:    Prisotni   5 

                       Za           5 

                       Proti       0 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

OBČINA KRANJSKA GORA 

NADZORNI ODBOR 

OBČINE KRANJSKA GORA 

 

Kolodvorska 1b,   4280 Kranjska Gora 

tel.n.c. 04-5809 800, fax. 04-5809 824 

direktni telefon  04-5809 818 

http://www.kranjska-gora.si/ 

e-mail: obcina@kranjska-gora.si 
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Ad 2. Ponudba za izvedbo izobraževanja članov nadzornega odbora 

Kot je bilo dogovorjeno v peti točki zapisnika 13. seje, je predsednik članom NO predstavil 

ponudbo, ki jo je v tem času pridobil od IJFP svetovanje d.o.o. Ljubljana. Ponudba je priloga 

tega zapisnika. Člani NO so se strinjali s ponudbo. Seminar bo potekal v prostorih Občine 

Kranjska Gora v torek 15.03.2016 po seji in po opravljenem nadzoru. 

 

 

Ad 3. Predlog za izvedbo izrednega nadzora NO - Odpoved pogodbe o zaposlitvi 

ravnatelja OŠ J.V. Kranjska Gora 

Predsednik je povedal, da je zadeva z odpovedjo pogodbe o zaposlitvi ravnatelja OŠ J.V. 

Kranjska Gora zelo odmevna predvsem med starši otrok in da je razprava o tem potekala tudi 

že na dveh sejah občinskega sveta. Zato je predsednik mnenja, da bi NO opravil izredni 

nadzor in pregledal vso dokumentacijo v zvezi z odpovedjo pogodbe o zaposlitvi ravnatelja 

šole. Glede na to, da so se s tem strinjali tudi ostali člani NO je predsednik NO predlagal 

naslednji: 

 

SKLEP št.: 42 

Izvede se izredni nadzorni pregled - Odpoved pogodbe o zaposlitvi ravnatelja OŠ J.V. 

Kranjska Gora 

 

Cilj nadzora je podati ugotovitve  o zakonitosti in pravilnosti poslovanja organa javnega 

zavoda, ki se nanaša na postopek v zvezi z odpovedjo pogodbe ravnatelja OŠ J. V. Kranjska 

Gora, Jureta Žerjava.  

 

Nadzorni pregled bodo izvajali naslednji člani NO:  

 

 Vodja nadzora      - Robert Plavčak  

 Članica  nadzora   - Lorna Resman 

 Članica  nadzora   - Špela Vovk Erzar 

 Član nadzora        -  Jože Lavtižar 

 Članica nadzora   -  Marija Falak Zupančič 

 

Čas izvajanja nadzora je torek 15.03.2016 ob 17 uri. 

 

Glasovanje:    Prisotni   5 

                       Za           5 

                       Proti       0 

 

Sklep je bil sprejet.  

 

 

Ad 4. Dogovor o nadaljnjem delu po programu dela NO 

Člani NO so po kratki razpravi na podlagi programa dela NO naredili okvirni načrt nadzorov 

za v bodoče in sicer nadzorovali naj bi: 

 

- Zaključni račun proračuna občine Kranjska Gora za leto 2015 

- Poslovanje LTO za leto 2015 

- Zgornjesavski muzej 

- Izvedba javnega naročila za dobavo električne energije 

- Program in realizacija izgradnje cest v občini Kranjska Gora 
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Ad 5. Razno 

Predsednik NO je povedal, da je na seji občinskega sveta poročal o opravljenih nadzorih 

regresirane prehrane učencev in dijakov obeh osnovnih šol. Povedal je, da so občinski 

svetniki sprejeli sklep, da se seznanjajo z obema končnima poročiloma in priporočili 

Nadzornega odbora. 

 

Predsednik NO je povedal tudi, da je na seji občinskega sveta tekla razprava tudi o tožbi firme 

ERCEL Inženiring d.o.o. Celje in o njihovem odškodninskem zahtevku v višini 9,3 mio 

eurov. Rečeno je bilo, da se je sedaj izkazalo, da je zadeva veliko bolj resna, kot pa je bilo to 

povedano ob  primopredaji poslov prejšnjega in novoizvoljenega župana. Glede na to je 

predsednik NO predlagal naslednji: 

 

SKLEP št.: 43 

Občinska uprava naj NO posreduje celovito informacijo o tožbi firme ERCEL 

Inženiring d.o.o. Celje in o njihovem odškodninskem zahtevku do Občine Kranjska 

Gora. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 17.30 uri. 

  

 

 

 

Tajnica NO 

Lijana Ramuš 

 

                                                                                          Predsednik NO: 

                                                                                          Robert Plavčak, univ.dipl.prav., l.r. 


