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OBČINA KRANJSKA GORA
NADZORNI ODBOR
OBČINE KRANJSKA GORA
Št.: 032-0014/2014-114
Datum: 18.09.2017

ZAPISNIK

30. seje Nadzornega odbora (v nadaljevanju NO), ki je bila dne 07.09.2017 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, Špela Vovk Erzar
Opravičeno odsotni: Lorna Resman

V uvodu je predsednik najprej vse skupaj lepo pozdravil in ugotovil, da so na seji prisotni
štirje člani, zato je bila seja sklepčna.

DNEVNI RED:
1. Pregled in sprejem zapisnika 29. seje NO
2. Obravnava osnutka poročila o nadzoru KS Dovje - Mojstrana
3. Dogovor o nadaljnjem delu in sprejetju sklepa o izvedbi nadzora
4. Seznanitev s poročilom o reviziji kanalizacijskega sistema
5. Razno
Člani NO so predlagani dnevni red sprejeli soglasno.

Ad 1. Pregled in potrditev zapisnika 29. seje
Predsednik je poročal o realizaciji sklepov. Na poročilo predsednika o realizaciji sklepov in
na zapisnik 29. seje NO z dne 27.07.2017 ni bilo pripomb, zato je predsednik dal na
glasovanje naslednji
SKLEP št. 92:
Potrdi se zapisnik 29. seje NO Občine Kranjska Gora, z dne 27.07.2017.
Glasovanje: Prisotni 4
Za
4
Proti
0
Sklep je bil sprejet.

zapisnik 30. seje NO -07.09.2017

Ad 2. Obravnava osnutka poročila o nadzoru KS Dovje - Mojstrana
Člani NO so obravnavali osnutek poročila o nadzoru poslovanja KS Dovje - Mojstrana. Ker
na osnutek bistvenih pripomb ni bilo, prav tako pa je bilo s strani nadzorovane osebe v času
nadzora odgovorjeno na vsa vprašanja, je predsednik predlagal, da se slednje sprejme kot
končno poročilo. NO je sprejel
SKLEP št. 93:
Sprejme se končno poročilo o nadzoru in pregledu poslovanja KS Dovje - Mojstrana v
letu 2016.
Glasovanje:

Prisotni 4
Za
4
Proti
0

Sklep je bil sprejet.

Ad 3. Dogovor o nadaljnjem delu in sprejetju sklepa o izvedbi nadzora
V skladu s programom dela NO za leto 2017, je predsednik predlagal, da se izvede nadzor nad
poslovanjem TD Kranjska Gora, v delu, ki se je financiralo s strani občine Kranjska Gora.
Člani so se s predlogom strinjali in dogovorili o času nadzora, ki bo v četrtek, dne 28.9.2017
po redni seji NO.
SKLEP št. 94:
Sprejme se sklep o najavi nadzora nad poslovanjem TD Kranjska Gora, v delu, ki se
nanaša na financiranje s strani občine Kranjska Gora v letu 2016.
Glasovanje:

Prisotni 4
Za
4
Proti
0

Sklep je bil sprejet.
Ad 4. Seznanitev s poročilom o reviziji kanalizacijskega sistema
Člani NO so se seznanil s poročilom o reviziji kanalizacijskega sistema, ki jim je bilo
posredovano. V razpravi, v kateri so sodelovali vsi člani NO, je bilo izpostavljenih več
vprašanj, ki so se nanašala predvsem na odpravo napak v zapisnikarskem roku in načinu in
višini financiranja pomanjkljivosti sistema iz proračuna občine. Zato so člani predlagali, da se
na naslednjo sejo NO povabi odgovorno osebo, ki bi lahko pojasnila vsa odprta vprašanja. Po
razpravi so člani sprejeli naslednje sklepe:
SKLEP št. 95:
Člani NO so se seznanili sporočilom o reviziji.
Glasovanje:

Prisotni 4
Za
4
Proti
0
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SKLEP št. 96:
Na naslednjo sejo NO se povabi odgovorno osebo upravljavca kanalizacijskega sistema,
da pojasni vsa odprta vprašanja, podprta z ustrezno dokumentacijo.
Glasovanje:

Prisotni 4
Za
4
Proti
0

SKLEP št. 97:
NO naj se posreduje višina porabljenih sredstev za sanacijo kanalizacijskega sistema v
Občini Kranjska Gora v letu 2015 in 2016.
Glasovanje:

Prisotni 4
Za
4
Proti
0

Ad 5. Razno
Pod točko razno so se člani NO dogovorili, da bo naslednja redna seja NO predvidoma v
četrtek, dne 28.9.2017 ob 17.00 uri. Po seji, se izvede nadzor poslovanja po sklepu.

Seja je bila zaključena ob 18.15 uri.

Tajnica NO
Lijana Ramuš
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