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Z A P I S N I K 
12. seje Nadzornega odbora (v nadaljevanju NO), ki je bila dne 04.06.2020 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 11. seje 
2. Pregled izvedene strokovne pomoči Občine 
3. Dogovor o izvedbi nadzora Zaključnega računa proračuna Občine Kranjska Gora za 

leto 2019 
4. Dogovor o izvedbi letnega nadzora razpolaganja z občinskim premoženjem za leto 

2019 
5. Dogovor o izvedbi nadzora poslovnega poročila javnega zavoda za leto 2019 
6. Dogovor o izvedbi nadzora investicij za leto 2019 
7. Razno 

 
Člani NO so soglasno sprejeli dnevni red. 
 
 
Ad 1. Pregled in potrditev zapisnika 11. seje 
Predsednica je poročala o realizaciji sklepov. Na poročilo predsednice o realizaciji sklepov in 
na zapisnik 11. seje NO z dne 10.01.2020 ni bilo pripomb, zato je predsednica dala na 
glasovanje naslednji 
 
SKLEP št. 38: 
Potrdi se zapisnik 11. seje NO Občine Kranjska Gora, z dne 10.01.2020 
 
Glasovanje:    Prisotni   4 
                       Za           4 
                       Proti       0 
 
Sklep je bil sprejet. 



 
 
 

Ad 2 Pregled izvedene strokovne pomoči Občine 

Predsednica NO je povedala, da pogreša s strani občinske uprave strokovno pomoč, oziroma 
informacije na podlagi 13. člena Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Kranjska Gora. 
 
Ta strokovna pomoč obsega predvsem: 

– obveščanje nadzornega odbora o sprejemu in spremembah aktov občine, 
– obveščanje nadzornega odbora o sprejemu ali spremembah zakonodaje, 
– posredovanje gradiv in mnenj ministrstev članom nadzornega odbora, 
– posredovanje gradiv izobraževanj in seminarjev, ki se jih udeležijo predstavniki občine s     
   področja pristojnosti nadzornega odbora. 

Ostali člani NO so se strinjali s predsednico in vsi so bili mnenja, da naj občinska uprava v 
bodoče o tem obvešča Nadzorni odbor po elektronski pošti. 

 

Ad 3. Dogovor o izvedbi nadzora Zaključnega računa proračuna Občine Kranjska Gora   
          za leto 2019 
  
Člani NO so na hitro pregledali Zaključni račun proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2019. 
Po razpravi med člani glede pregleda Zaključnega računa proračuna Občine Kranjska Gora za 
leto 2019, so člani NO sprejeli naslednji sklep: 
 
SKLEP št. 39: 
Izvede se nadzorni pregled Zaključnega računa proračuna Občine Kranjska Gora za leto 
2019 in sicer se pregleda naslednjo postavko:  
 
PP 140210 –     Pospeševanje drobnega gospodarstva 
KTO 410299 – Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 
 
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. Dogovor o izvedbi letnega nadzora razpolaganja z občinskim premoženjem za leto 
2019 

Predsednica je na podlagi programa dela NO za leto 2020  predlagala, da se opravi nadzor 
razpolaganja z občinskim premoženjem za leto 2019, s čimer so se strinjali vsi člani NO. 
Člani NO so sprejeli naslednji sklep: 

 
SKLEP št. 40: 
Izvede se nadzorni pregled Poročila o realizaciji načrta z ravnanjem nepremičnega 
premoženja Občine Kranjska Gora v letu 2019. 
 
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 5.  Dogovor o izvedbi nadzora poslovnega poročila javnega zavoda za leto 2019 
Predsednica je na podlagi programa dela NO za leto 2020  predlagala, da se opravi nadzor 
naslednjih kontov: 
KTO 413302 – tekoči transferi v javne zavode 
KTO 4133020 – tekoči transferi v javne zavode – materialni stroški 
 
Člani NO so se strinjali in  sprejeli naslednji sklep: 
 
 
SKLEP št. 41: 
Izvede se nadzorni pregled naslednjih kontov: 
KTO – 413302 tekoči transferi v javne zavode 
KTO 4133020 – tekoči transferi v javne zavode – materialni stroški 
 
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 6. Dogovor o izvedbi nadzora investicij za leto 2019 
Predsednica je na podlagi programa dela NO za leto 2020 predlagala, da se opravi nadzor 
investicij in sicer: 
PP 110410 – vzdrževanje gozdnih cest 
KTO 420402 – rekonstrukcije in adaptacije 
in 
PP 160311 – vodovodno omrežje 
KTO – 420402 – rekonstrukcije in adaptacije 
 
Člani NO so se strinjali in sprejeli naslednji sklep: 
 
SKLEP št. 42: 
Izvede se nadzorni pregled naslednjih postavk in kontov: 

PP 110410 – vzdrževanje gozdnih cest 
KTO 420402 – rekonstrukcije in adaptacije 
 
PP 160311 – vodovodno omrežje 
KTO – 420402 – rekonstrukcije in adaptacije 
 
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 7. Razno 
Pod točko razno so se člani NO dogovorili, da bo naslednja seja NO v ponedeljek 22.06.2020 
ob 17.00 uri. Po zaključku seje se opravijo napovedani nadzori. 
 
Seja je bila zaključena ob 17.45 uri. 

 
 
 
 
 
 

Tajnica NO 
Lijana Ramuš Sodja  
 
 
 
 
 
    


