
 

 

 

zapisnik 3  seje NO - 29.01.2014 

         
 

 

Št.: 032-0014/2014-7 

Datum: 02.02.2015 

 

 

Z A P I S N I K 

 

3. seje Nadzornega odbora (v nadaljevanju NO), ki je bila dne 29.01.2015 ob 18.00 uri v mali 

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

 

Prisotni člani : Robert Plavčak, Marija Falak Zupančič, Lorna Resman, Špela Vovk, 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 in za sejo predlagal naslednji 

 

DNEVNI RED: 

 

 Pregled in potrditev zapisnika 2. seje 

 Seznanitev s poročilom občinske uprave o realizaciji vseh priporočil NO v preteklem 

mandatu 

 Priprave za izvedbo nadzora zaključnega računa Občine Kranjska Gora za leto 2014 

 Razno 

 

Člani NO so predlagani dnevni red sprejeli soglasno. 

 

Ad 1.  Pregled in potrditev zapisnika 2. seje NO  

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

na zapisnik 2. seje NO z dne 16.12.2014 ni bilo pripomb, zato je predsednik dal na glasovanje 

naslednji 

 

SKLEP št. 5: 

Potrdi se zapisnik 2. seje NO Občine Kranjska Gora, z dne 16.12.2014. 

 

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 



 

 

 

zapisnik 3  seje NO - 29.01.2014 

Ad 2. Seznanitev s poročilom občinske uprave o realizaciji vseh priporočil NO v 

preteklem mandatu 

Člani NO so Poročilo občinske uprave o realizaciji vseh priporočil NO v preteklem mandatu 

prejeli po elektronski pošti. Na seji so ga na kratko še enkrat preleteli. Po končani krajši 

razpravi so sprejeli naslednji: 

 

 

SKLEP št. 6 

NO se je seznanil s Poročilom občinske uprave o realizaciji vseh priporočil NO v 

preteklem mandatu. NO prosi občinsko upravo, da v bodoče obvešča NO o rokih v 

katerih je bilo kakšno priporočilo NO izvedeno, oziroma katera priporočila ni mogoče 

izvesti v rokih, ki so navedeni v priporočilih. 

 

Glasovanje:    Prisotni   5 

                       Za           5 

                       Proti       0 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

Ad 3. Priprave za izvedbo nadzora zaključnega računa Občine Kranjska Gora za leto 

2014 

Predsednik NO bo pripravil osnutek za pregled zaključnega računa proračuna občine Kranjska 

Gora za leto 2014. Člani NO naj ga v roku 10 dni pregledajo in pošljejo nazaj svoje mnenje in 

predloge. Nadzor zaključnega računa naj bi izvedli predvidoma v mesecu marcu. 

 

Po kratki razpravi glede nadzora, ki naj bi ga opravili v mesecu februarju so člani NO sprejeli 

naslednji: 

 

SKLEP št. 7 

Izvede se nadzorni pregled investicije Ljudski dom - PP 040331. 

 

Cilj nadzora je  podati ugotovitve  o pravilnosti poslovanja Občine v delu, ki se nanaša  na 

vodenje investicije Ljudski dom.  

 

Nadzorni pregled bodo izvajali naslednji člani NO:  

 

 Vodja nadzora      - Robert Plavčak  

 

Ostali člani bodo sodelovali po področjih. 

 Članica  nadzora   - Marija Falak Zupančič 

 Članica  nadzora   - Lorna Resman 

 Članica  nadzora   - Špela Vovk 

 Član nadzora        - Jože Lavtižar 

 

Čas izvajanja nadzora je sreda 18.02.2015 ob 18. uri. 

 

Na nadzoru naj bodo s strani Občine prisotne vse osebe odgovorne za to investicijo. 
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Glasovanje:    Prisotni   5 

                       Za           5 

                       Proti       0 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

Ad 4. Razno 

Člani NO so se dogovorili, da je glede na nekatere zakonske novosti potrebno popraviti 

Poslovnik o delu nadzornega odbora. Za pomoč bi prosili vodjo službe za splošne in 

premoženjsko pravne zadeve Egidijo Košir Mrovlje, da bi pripravila nov osnutek Poslovnika 

o delu NO. 

NO želi tudi opozoriti, da je potrebno popraviti Pravilnik o plačah oziroma plačilih 

funkcionarjev ter sejninah članov delovnih teles občinskega sveta, članov nadzornega odbora 

in članov drugih organov Občine Kranjska Gora in sicer tako, da članu NO, ki gre na sejo 

občinskega sveta kot poročevalec tudi pripada sejnina za udeležbo na tej seji. Tudi v tem 

primeru bi prosili Egidijo Košir Mrovlje, da pripravi predlog za dopolnitev omenjenega 

pravilnika. 

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 18.18 uri. 

 

  

 

 

 

 

Tajnica NO 

Lijana Ramuš 

 

                                                                                          Predsednik NO: 

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


