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Z A P I S N I K 

 

7. seje Nadzornega odbora (v nadaljevanju NO), ki je bila dne 10.10.2019 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 6. seje NO 

2. Obravnava osnutka poročila o nadzoru poslovanja KS Dovje Mojstrana 

3. Obravnava osnutka poročila o nadzoru pregleda po dobaviteljih 

4. Razno 

 

Člani NO so soglasno sprejeli dnevni red. 

 

 

Ad 1. Pregled in potrditev zapisnika 6. seje 

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

na zapisnik 6. seje NO z dne 03.10.2019 ni bilo pripomb, zato je predsednica dala na glasovanje 

naslednji 

 

SKLEP št. 16: 

Potrdi se zapisnik 6. seje NO Občine Kranjska Gora, z dne 03.10.2019. 

 

Glasovanje:    Prisotni   4 

                       Za           4 

                       Proti       0 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

Ad 2. Obravnava osnutka poročila o nadzoru poslovanja KS Dovje Mojstrana 

Predsednica NO, ki je bila tudi vodja izvedenega nadzora,  je na kratko podala pregled poteka 

izvedenega nadzora. Po krajši razpravi, v katero so bili vključeni vsi člani NO in ker na osnutek 



 
 
 

poročila o izvedenem nadzoru ni bilo pripomb je predsednica NO predlagala, da se sprejme 

naslednji: 

 

SKLEP št. 17: 

Osnutek poročila o opravljenem nadzornem pregledu poslovanja KS Dovje – Mojstrana 

v letu 2018 se oblikovno in slovnično uredi, vsebinsko pa  se  sprejme in potrdi. Sprejet in 

potrjen osnutek poročila o opravljenem nadzornem pregledu se pošlje nadzorovani osebi. 

 

Glasovanje:    Prisotni   4 

                       Za           4 

                       Proti       0 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

Ad 3. Obravnava osnutka poročila o nadzoru pregleda poslovanja po dobaviteljih za 

leto 2018 

Predsednica NO, ki je bila tudi vodja izvedenega nadzora,  je na kratko podala pregled poteka 

izvedenega nadzora. Po krajši razpravi, v katero so bili vključeni vsi člani NO in ker na osnutek 

poročila o izvedenem nadzoru ni bilo pripomb je predsednica NO predlagala, da se sprejme 

naslednji: 

 

SKLEP št. 18:  
Osnutek poročila o opravljenem nadzornem pregledu poslovanja po dobaviteljih v letu 

2018 se oblikovno in slovnično uredi, vsebinsko pa  se  sprejme in potrdi. Sprejet in potrjen 

osnutek poročila o opravljenem nadzornem pregledu se pošlje nadzorovani osebi. 

 

Glasovanje:    Prisotni   4 

                       Za           4 

                       Proti       0 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

Ad 4. Razno 

Člani NO so glede na 4. točko dnevnega reda 6. redne seje, ki je bila dne 03.10.2019 sprejeli 

naslednje sklepe: 

 

SKLEP št. 19:  
Izvede se nadzorni pregled investicije: 

PP 190316 - OŠ J. VANDOTA Kranjska Gora  

KTO 420 – nakup in gradnja osnovnih  sredstev 

 

Cilj nadzora je podati ugotovitve  o zakonitosti in pravilnosti poslovanja.  

 

Nadzorni pregled bodo izvajali naslednji člani NO:  

• Vodja nadzora      - Anica Hladnik  

• Članica  nadzora   - Nada Pezdirnik 



 
 
 

• Članica  nadzora   - Špela Vovk Erzar 

• Član nadzora        -  Jože Lavtižar 

• Članica nadzora   -  Marija Falak Zupančič 

 

 

 

SKLEP št. 20:  
Izvede se nadzorni pregled: 

PP 180333 – Pihalni orkester 

KTO 412000 – tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 

 

Cilj nadzora je podati ugotovitve  o zakonitosti in pravilnosti poslovanja.  

 

Nadzorni pregled bodo izvajali naslednji člani NO:  

• Vodja nadzora      - Anica Hladnik  

• Članica  nadzora   - Nada Pezdirnik 

• Članica  nadzora   - Špela Vovk Erzar 

• Član nadzora        -  Jože Lavtižar 

• Članica nadzora   -  Marija Falak Zupančič 

 

 

SKLEP št. 21:  

Izvede se nadzorni pregled: 

KTO 722100 – prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 

 

Cilj nadzora je podati ugotovitve  o zakonitosti in pravilnosti poslovanja.  

 

Nadzorni pregled bodo izvajali naslednji člani NO:  

• Vodja nadzora      - Anica Hladnik  

• Članica  nadzora   - Nada Pezdirnik 

• Članica  nadzora   - Špela Vovk Erzar 

• Član nadzora        -  Jože Lavtižar 

• Članica nadzora   -  Marija Falak Zupančič 

 

 

Člani NO so se še dogovorili, da bo naslednja seja 24.10.2019 ob 17.00 uri. Po seji se 

izvedejo vsi trije nadzori po sklepu. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 17.30 uri. 

 

 

 

 

 

 

Tajnica NO 

Lijana Ramuš Sodja  



 
 
 

 

 


