OBČINA KRANJSKA GORA
Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora
NADZORNI ODBOR

dir. tel.: (04) 5809 818

Št. dok.: 032-0014/2014-127
Datum: 04.12.2017
ZAPISNIK
34. seje Nadzornega odbora (v nadaljevanju NO), ki je bila dne 30.11.2017 ob 17.00 uri v mali
sejni sobi Občine Kranjska Gora, v Kranjski Gori, Kolodvorska ulica 1b.
Prisotni člani : Robert Plavčak, Jože Lavtižar, Marija Zupančič Falak, Lorna Resman, Špela
Vovk Erzar
Ostali prisotni:
V uvodu je predsednik najprej vse skupaj lepo pozdravil in ugotovil, da so na seji prisotni vsi
člani, zato je bila seja sklepčna.

DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 33. seje
2. Obravnava osnutka poročila pregleda posameznih kontov z zunanjimi izvajalci
3. Dogovor o temi izobraževanja in usposabljanja za leto 2018
4. Razno
Člani NO so predlagani dnevni red sprejeli soglasno.
Ad 1. Pregled in potrditev zapisnika 33. seje
Predsednik je poročal o realizaciji sklepov. Na poročilo predsednika o realizaciji sklepov in na
zapisnik 33. seje NO z dne 16.11.2017 ni bilo pripomb, zato je predsednik dal na glasovanje
naslednji
SKLEP št. 106:
Potrdi se zapisnik 33. seje NO Občine Kranjska Gora, z dne 16.11.2017.
Glasovanje:

Prisotni 5
Za
5
Proti
0

Sklep je bil sprejet.

Ad 2. . Obravnava osnutka poročila pregleda posameznih kontov z zunanjimi izvajalci
Predsednik NO, ki je bil tudi vodja izvedenega nadzora, je na kratko podal pregled poteka
izvedenega nadzora. Povedal je, da je nadzorni odbor že v času izvajanja nadzora in priprave
T (04) 5809 800, F (04) 5809 824, obcina.kranjska-gora.si, obcina@kranjska-gora.si

osnutka poročila o opravljenem nadzoru od nadzorovane osebe na dodatna vprašanja pridobil
vsa potrebna pojasnila in dokazila, zato odzivno poročilo ni bilo potrebno in tako lahko
sprejmejo poročilo kot dokončni akt nadzornega odbora. Predsednik NO je predlagal naslednji
SKLEP št. 107:
Osnutek poročila se potrdi in sprejme kot dokončni akt. Končno poročilo o opravljenem
nadzoru pregleda posameznih kontov z zunanjimi izvajalci se pošlje nadzorovani osebi.
Glasovanje:

Prisotni 5
Za
5
Proti
0

Sklep je bil sprejet.

Ad 3. Dogovor o temi izobraževanja in usposabljanja za leto 2018
Predsednik je člane seznanil s predlogom izobraževanja in usposabljanja v letu 2018. Slednje
naj bi potekalo tako kot do sedaj, in sicer predvidoma konec meseca januarja ali najkasneje v
začetku februarja, izbrana tema pa bodo aktualnosti s področja delovanja NO. Člani nadzornega
odbora so soglašali s predlogom predsednika in sprejeli naslednji
SKLEP št. 108:
Predsednik pridobi ponudbo že izbranega izvajalca in o tem seznani člane NO.
Glasovanje:

Prisotni 5
Za
5
Proti
0

Sklep je bil sprejet.

Ad 4. Razno
Člani NO so se dogovorili, da bo predvidoma naslednja seja konec meseca januarja, ko bodo
člani pričeli z delom po programu dela NO za leto 2018. Po seji se organizira usposabljanje.

Seja je bila zaključena ob 17.35 uri.

Tajnica NO
Lijana Ramuš

