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Z A P I S N I K 

 

6. seje Nadzornega odbora (v nadaljevanju NO), ki je bila dne 03.10.2019 ob 17.00 uri v mali 

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

 

Prisotni člani: Anica Hladnik, Špela Vovk Erzar, Nada Pezdirnik, Jože Lavtižar 

Opravičeno odsotni: Marija Zupančič Falak 

 

V uvodu je predsednica najprej vse skupaj lepo pozdravila in ugotovila, da so na seji prisotni 

štirje člani, zato je seja sklepčna. 

 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Pregled in potrditev zapisnika 5. seje NO 

2. Obravnava končnega poročila o izvedenem nadzoru Zaključnega računa proračuna 

Občine Kranjska Gora za leto 2018  

3. Obravnava končnega poročila o izvedenem nadzoru razpolaganja z občinskim 

premoženjem za leto 2018 

4. Dogovor o nadaljnjem delu NO po programu dela 

5. Razno 

 

Člani NO so soglasno sprejeli dnevni red. 

 

 

Ad 1. Pregled in potrditev zapisnika 5. seje 

Predsednica je poročala o realizaciji sklepov. Na poročilo predsednice o realizaciji sklepov in 

na zapisnik 5. seje NO z dne 26.09.2019 ni bilo pripomb, zato je predsednica dala na 

glasovanje naslednji 

 

SKLEP št. 13: 

Potrdi se zapisnik 5. seje NO Občine Kranjska Gora, z dne 26.09.2019. 

 

Glasovanje:    Prisotni   4 

                       Za           4 

                       Proti       0 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 



 
 
 

Ad 2. Obravnava končnega poročila o izvedenem nadzoru Zaključnega računa 

proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2018  

Člani NO so se seznanili z ugovorom  nadzorovane osebe, ki se je nanašal na osnutek poročila 

o nadzoru Zaključnega računa proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2018. V razpravi so se 

člani opredelili do posameznih navedb in pojasnil v ugovoru, se  v večini strinjali z njimi in so 

jih upoštevali pri končnem poročilu. Po končani razpravi so člani sprejeli naslednji 

 

SKLEP št. 14: 

Osnutek poročila se potrdi in sprejme kot dokončni akt. Končno poročilo o nadzoru 

Zaključnega računa proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2017 se pošlje 

nadzorovani osebi. 

 

Glasovanje:    Prisotni   4 

                       Za           4 

                       Proti       0 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

Ad 3. Obravnava končnega poročila o izvedenem nadzoru razpolaganja z občinskim 

premoženjem za leto 2018 

Na osnutek poročila o nadzoru razpolaganja z občinskim premoženjem za leto 2018 

nadzorovana oseba ni podala ugovora, zato so člani NO sprejeli naslednji 

 

SKLEP št. 15:  
Osnutek poročila se potrdi in sprejme kot dokončni akt. Končno poročilo o ravnanju in 

razpolaganju z letnim premoženjem Občine Kranjska Gora za leto 2018 se pošlje 

nadzorovani osebi. 

 

Glasovanje:    Prisotni   4 

                       Za           4 

                       Proti       0 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

Ad 4. Dogovor o nadaljnjem delu NO po programu dela 

V skladu z letnim programom dela NO so člani NO  po kratki razpravi naredili okvirni načrt 

nadzorov za v bodoče in sicer naj bi opravili naslednje tri nadzore: 

 

1. PP – 190316 Investicija OŠ J.VANDOTA  

KTO – 420800 – novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 

 

 

2. PP 180333 – Pihalni orkester 

KTO 412000 – tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 

 

3. KTO 722100 – prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 

 



 
 
 

Ad 5. Razno 

Pod točko razno so se člani NO dogovorili, da bo naslednja seja 10.10.2019 ob 17.00 uri. 

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 17.45 uri. 

 

 

 

 

 

 

Tajnica NO 

Lijana Ramuš Sodja  

 

 

                                                                                        Predsednica NO: 

                                                                                        Anica Hladnik, po pisnem pooblastilu 


