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Z A P I S N I K 

 

11. seje Nadzornega odbora (v nadaljevanju NO), ki je bila dne 10.01.2020 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 10. seje 

2. Pregled osnutka Poslovnika o delu NO 

3. Obravnava osnutka letnega poročila o svojem delu za župana in občinski svet (skladno 

z 41. členom Statuta )  

4. Razno 

 

Člani NO so soglasno sprejeli dnevni red. 

 

 

Ad 1. Pregled in potrditev zapisnika 10. seje 

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

na zapisnik 10. seje NO z dne 02.12.2019 ni bilo pripomb, zato je predsednica dala na 

glasovanje naslednji 

 

SKLEP št. 34: 

Potrdi se zapisnik 10. seje NO Občine Kranjska Gora, z dne 02.12.2019 

 

Glasovanje:    Prisotni   4 

                       Za           4 

                       Proti       0 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

Ad 2. Pregled osnutka Poslovnika o delu NO 



 
 
 

Člani NO so še enkrat pregledali osnutek Poslovnik o delu NO. Po malenkostnih dopolnitvah 

in slovničnih popravkih so člani NO sprejeli naslednji 

 

SKLEP št. 35: 

Potrdi se čistopis Poslovnika o delu Nadzornega odbora občine Kranjska Gora. Poslovnik 

o delu Nadzornega odbora Občine Kranjska Gora se objavi v Uradnem listu RS in na 

spletni strani Občine Kranjska Gora. 

 

Glasovanje:    Prisotni   4 

                       Za           4 

                       Proti       0 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

Ad 3. Obravnava osnutka letnega poročila o svojem delu za župana in občinski svet    

(skladno z 41. členom Statuta )  

Predsednica je članom NO predstavila Letno poročilo o delu Nadzornega odbora za leto 2019. 

Člani NO na poročilo niso imeli nobenih pripomb, vendar so se strinjali, da se letno poročilo 

dopolni z obrazložitvijo glede finančne realizacije, ki je bila v letu 2019 pod planirano. 

Predsednica je po kratki razpravi predlagala naslednji  

 

SKLEP št. 36: 

Sprejme in potrdi se Letno poročilo o deli Nadzornega odbora za leto 2019. 

 

Glasovanje:    Prisotni   4 

                       Za           4 

                       Proti       0 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

Ad 4. Razno 

Predsednica NO je dala pobudo, da bi se člani NO odpovedali eni sejnini v korist sanacije škode 

po požaru na Dovjem. Ostali člani NO so se s tem strinjali, zato je predsednica dala na 

glasovanje naslednji 

 

SKLEP št. 37: 

Člani Nadzornega odbora Kranjska Gora se odpovedujejo izplačilu sejnine za 11. sejo  v 

korist sanacije škode po požaru na Dovjem. Znesek sejnin se nakaže na Župnijsko karitas 

Dovje.  

 

Glasovanje:    Prisotni   4 

                       Za           4 

                       Proti       0 

 

Sklep je bil sprejet. 



 
 
 

Pod točko razno so se člani NO pogovarjali še o svojem nadaljnjem delu v okviru svojega 

programa dela. Naslednja seja NO je predvidena za četrtek 09.04.2020. Prvi nadzorni pregled 

pa je predviden v drugi polovici aprila.  

 

 

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 17.20 uri. 

 

 

 

 

 

 

Tajnica NO 

Lijana Ramuš Sodja  

 

 

 

 

 

    


