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Št.: 032-0014/2014-5 

Datum: 17.12.2014 

 

 

Z A P I S N I K 

 

2. seje Nadzornega odbora (v nadaljevanju NO), ki je bila dne 16.12.2014 ob 18.00 uri v mali 

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

 

Prisotni člani : Robert Plavčak, Marija Falak Zupančič, Lorna Resman, Špela Vovk, Jože  

Lavtižar. 

Ostali prisotni: Lijana Ramuš, tajnica NO  

 

V uvodu je predsednik najprej vse skupaj lepo pozdravil in ugotovil, da so na seji prisotni vsi 

člani, zato je bila seja sklepčna in za sejo predlagal naslednji 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje 

2. Predlog programa dela NO Občine Kranjska Gora za leto 2015 skupaj s finančnim 

planom 

3. Imenovanje namestnika predsednika NO 

4. Razno 

 

Člani NO so predlagani dnevni red sprejeli soglasno. 

 

Ad 1.  Pregled in potrditev zapisnika 1. seje NO  

Predsednik je poročal o realizaciji sklepov. Na poročilo predsednika o realizaciji sklepov in 

na zapisnik 1. seje NO z dne 10.12.2014 ni bilo pripomb, zato je predsednik dal na glasovanje 

naslednji 

 

SKLEP: Potrdi se zapisnik 1. seje NO Občine Kranjska Gora, z dne 10.12.2014. 

 

Glasovanje:    Prisotni   5 

                       Za           5 

                       Proti       0 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

Ad 2. Predlog programa dela NO Občine Kranjska Gora za leto 2015 skupaj s   

finančnim planom 

 

Predsednik NO je predstavil predlog programa dela NO za leto 2015 skupaj s finančnim 

planom. Člani NO na predlog programa dela in na finančni plan niso imeli pripomb, zato je 

predlagal naslednji 

OBČINA KRANJSKA GORA 

NADZORNI ODBOR 

OBČINE KRANJSKA GORA 

 

Kolodvorska 1b,   4280 Kranjska Gora 

tel.n.c. 04-5809 800, fax. 04-5809 824 

direktni telefon  04-5809 818 

http://www.kranjska-gora.si/ 

e-mail: obcina@kranjska-gora.si 
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SKLEP št. 2 

Potrdi se program dela NO Občine Kranjska Gora za leto 2015 skupaj s finančnim 

planom in se ga predloži županu Občine Kranjska Gora. 

 

Glasovanje:    Prisotni   5 

                       Za           5 

                       Proti       0 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

Ad 3. Imenovanje namestnika predsednika NO 

Predsednik NO je obrazložil Statut Občine Kranjska Gora, ki  svojih določil glede dela NO ne 

predvideva namestnika predsednika, temveč lahko le ta v času svoje odsotnosti pooblasti 

drugega člana NO. Zato je predlagal, da se tudi Poslovnik o delu NO Občine Kranjska Gora v 

tem delu uskladi z določbami Statuta Občine Kranjska Gora. Člani NO so se s tem strinjali in 

po končani krajši razpravi sprejeli naslednji 

 

SKLEP št. 3 

Glede na določbe Statuta Občine Kranjska Gora se ne imenuje namestnika predsednika 

NO, ampak predsednik NO v času svoje odsotnosti za nadomeščanje pooblasti enega 

izmed članov NO. 

 

Glasovanje:    Prisotni   5 

                       Za           5 

                       Proti       0 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

Ad 4. Razno 

Glede na tretjo točko zapisnika 1. seje NO glede izobraževanja članov NO, je predsednik 

članom predstavil ponudbo, ki jo je v tem času pridobil od IJFP svetovanje d.o.o. Ljubljana. 

Ponudba je priloga tega zapisnika. Za primerjavo glede cene je predstavil še ponudbo od 

podjetja NEBRA d.o.o. Ljubljana, ki je tudi priloga tega zapisnika. Člani NO so se strinjali s 

prvo ponudbo. Seminar naj bi potekal v prostorih Občine Kranjska Gora predvidoma med 25. 

in 30. januarjem 2015. Točen datum in ura seminarja bo dogovorjen naknadno.  

 

Predsednik NO je opozoril, da člani NO še niso prejeli sklepov o imenovanju in izrazil željo, 

da se to čimprej realizira.  

 

Član NO je opozoril da arhiv Nadzornega odbora na spletni strani občine ni ažurno voden. 

Člani NO so se strinjali, da naj se to čimprej uredi. 

 

Predsednik NO je zaprosil, da se vsem članom NO po elektronski pošti pošlje Poročilo o delu 

Nadzornega odbora 2011 – 2014.  

 

Glede opravljenih nadzorov v prejšnjem mandatu člani NO sprejmejo naslednji: 
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SKLEP št. 4 

Občinska uprava naj do 10. januarja 2015 pripravi v pisni obliki poročilo o realizaciji 

vseh priporočil NO za vse opravljene nadzore v prejšnjem štiriletnem mandatu. 

 

Glasovanje:    Prisotni   5 

                       Za           5 

                       Proti       0 

 

Sklep je bil sprejet. 
 

Naslednja seja NO je predvidena na dan seminarja po zaključku izobraževanja. 

 

Seja je bila zaključena ob 18.40 uri. 

 

Po končani seji je predsednik opravil še pregled arhiva in način vodenja poslovanja in dela 

NO v preteklem obdobju in v zvezi s tem dal tajnici NO nekaj priporočil in navodil za 

izboljšanje poslovanja.   

 

 

Tajnica NO 

Lijana Ramuš 

 

 

Predsednik NO                                                                                                   

Robert Plavčak, univ.dipl.prav.,l.r. 

 

 

 

Priloga: 

- Ponudba za izobraževanje (2x) 

 


