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OBČINA GORENJA VAS – POLJANE 
NADZORNI ODBOR 
 
Datum: 05.09.2013 
 
 

Z A P I S N I K 
 

9. redne seje Nadzornega odbora Občine Gorenja vas – Poljane, ki je bila dne 
05.09.2013, ob 19:00 uri v prostorih Občine Gorenja vas - Poljane 

 
 
Prisotni člani Nadzornega odbora: Bizovičar Tanja, Bogataj Boris, Koprivnikar Boris in  

        Pelipenko Janez  
Opravičeno odsotni član Nadzornega odbora: Mohorič Marijana 
Ostali prisotni: Dolinar Nada, Kristan Jana in Rakovec Elizabeta 
 
 
Dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 8. redne seje Nadzornega odbora 

2. Pregled ugotovitev izvedenih nadzorov v letu 2013 in priprava poročila nadzornega 
odbora za sejo občinskega sveta 

3. Sprejem poslovnika NO 

4. Razno 
 
Dnevni red je bil soglasno potrjen. 
 
ad. 1:  
 
Na zapisnik 8. redne seje ni bilo pripomb. Zapisnik je bil soglasno potrjen. 
 
ad. 2: 
 
Nadzorni odbor (v nadaljevanju: NO) je pregledal ugotovitve izvedenih nadzorov, kot so jih 
pripravili člani NO in so povzete v poročilu NO za občinski svet. V poročilo NO za občinski 
svet se vključijo tudi že podana priporočila, ki so zavedena v zapisniku 8. redne seje NO. 
 
Ugotovitve in oblikovano poročilo je NO pripravil kot ločen dokument, ki je priloga temu 
zapisniku in je pripravljen v obliki, kot bo predstavljen občinskemu svetu. 
 
Poročilo se poda na seji Občinskega sveta dne 26.9.2013, občinski upravi pa se pripravljeno 
poročilo NO (za vključitev v gradivo Občinskemu svetu) posreduje najkasneje do ponedeljka, 
16.9.2013. 
 
ad. 3:  
 
V okviru razprave je NO pregledal spremembe Poslovnika, kot so bile dodatno predlagane v 
okviru pogovorov. Preverjena je tudi skladnost Poslovnika NO s Statutom Občine Gorenja 
vas – Poljane. 



 Občina          05.09.2013 
 Gorenja vas– Poljane       

 
 

ZAPISNIK           2/2 
9. redne seje Nadzornega odbora 

 
 

 
Dopolnjen Poslovnik NO je dan na glasovanje in je bil, s predlaganimi dopolnitvami, 
soglasno sprejet. Čistopis Poslovnika NO je priloga temu zapisniku. 
 
NO je sprejel Poslovnik ker tako nalagajo določbe, ki izhajajo iz Zakona o lokalni 
samoupravi, čeprav je NO do sedaj deloval na podlagi Statuta Občine Gorenja vas – 
Poljane, ki tudi že daje podlage za delovanje NO in določa naloge, postopke in način dela 
NO.  
 
ad. 4:  
 
Pod točko Razno Nadzorni odbor ni obravnaval dodatnih tem. 
 
 
 
Seja nadzornega odbora je bila zaključena ob 20:30 uri. 
 
 
 
 
 
Zapisala:  
Jana Kristan 

Boris Koprivnikar, l.r. 
                                                      predsednik NO 


