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Z A P I S N I K 

 

3. seje Nadzornega odbora (v nadaljevanju NO), ki je bila dne 20.06.2019 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 potrdite zapisnika 2. seje 

2. Dogovor o izvedbi nadzora Zaključnega računa proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2018  

3. Dogovor o izvedbi letnega nadzora razpolaganja z občinskim premoženjem za leto 2018 

4. Razno 

 

Člani NO so soglasno sprejeli dnevni red. 

 

Ad 1. Pregled in potrditev zapisnika 2. seje 

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

zapisnik 2. seje NO z dne 06.06.2019 ni bilo pripomb, zato je predsednica dala na glasovanje naslednji 

 

SKLEP št. 1: 

Potrdi se zapisnik 2. seje NO Občine Kranjska Gora, z dne 06.06.2019. 

 

Glasovanje:    Prisotni   4 

                       Za           4 

                       Proti       0 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

Ad 2. Dogovor o izvedbi nadzora Zaključnega računa proračuna Občine Kranjska Gora za leto 

2018  



 
 
 

Člani NO so na hitro pregledali Zaključni račun proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2018. Po 

razpravi med člani glede pregleda Zaključnega računa proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2018, 

so člani NO sprejeli naslednji sklep: 

 

SKLEP št. 2: 

Izvede se nadzorni pregled Zaključnega računa proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2018 in 

sicer se pregleda naslednji postavki:  

 

PP 110222 – kozolci 

- KTO 402099 – drugi splošni material in storitve  

- KTO 402503 – tekoče vzdrževanje drugih objektov 

- KTO 410217 – kompletne subvencije v kmetijstvo 

 

PP 130212 – vzdrževanje kolesarskih poti 

- KTO 402503 - tekoče vzdrževanje drugih objektov 

 

PP 130210 – vzdrževalna dela na občinskih cestah in poteh 

- KTO 402113 – geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne 

- KTO 402503 - tekoče vzdrževanje drugih objektov 

 

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 

 

Glasovanje:    Prisotni   4 

                       Za           4 

                       Proti       0 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

Ad 3. Dogovor o izvedbi letnega nadzora razpolaganja z občinskim premoženjem za leto 2018 

Predsednica je na podlagi programa dela NO za leto 2019  predlagala, da se opravi nadzor 

razpolaganja z občinskim premoženjem za leto 2018, s čimer so se strinjali vsi člani NO. Člani NO so 

sprejeli naslednji sklep: 

 

SKLEP št. 3: 

Izvede se nadzorni pregled razpolaganja z občinskim premoženjem za leto 2018 in sicer iz Poročila 

o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2018, tabela A/realizacija 

načrta pridobivanja nepremičnin pod zaporedno številko 4, parc. št. 198/4 – zemljišče za 

postavitev kozolca z igrali nasproti Leka.  

 

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 

 

 

Glasovanje:    Prisotni   4 

                       Za           4 

                       Proti       0 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

Ad 4. Razno 

Pod točko razno so se člani NO pogovarjali o izobraževanju za člane nadzornih odborov. Dogovorili so 

se, da v kolikor bi na občino dobili kakršne koli ponudbe za tovrstna izobraževanja, se le-te posreduje 

članom NO. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 18.00 uri. 

 

 

 

Tajnica NO 

Lijana Ramuš 

 

 

                                                                                                               Predsednica NO: 

                                                                                                               Marija Zupančič Falak                                                                                       


