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

dir. tel.: (04) 5809 818

Št. dok.: 032-0014/2014-131
Datum: 26.01.2018
ZAPISNIK
35. seje Nadzornega odbora (v nadaljevanju NO), ki je bila dne 25.01.2018 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 zadnje seje
2. Sprejem poročila o delu NO za leto 2017
3. Obravnava predloga župana za nadzor
4. Dogovor o nadaljnjem delu NO po programu dela
5. Razno
Člani NO so predlagani dnevni red sprejeli soglasno.
Ad 1. Pregled in potrditev zapisnika 34. seje
Predsednik je poročal o realizaciji sklepov. Na poročilo predsednika o realizaciji sklepov in na
zapisnik 34. seje NO z dne 30.11.2017 ni bilo pripomb, zato je predsednik dal na glasovanje
naslednji
SKLEP št. 109:
Potrdi se zapisnik 34. seje NO Občine Kranjska Gora, z dne 30.11.2017.
Glasovanje: Prisotni 5
Za
5
Proti
0
Sklep je bil sprejet.

T (04) 5809 800, F (04) 5809 824, obcina.kranjska-gora.si, obcina@kranjska-gora.si

Ad 2. Sprejem poročila o delu NO za leto 2017
Predsednik NO je pripravil in predstavil ostalim članom Poročilo o delu NO za leto 2017. Po
krajši razpravi in glede na to, da ostali člani niso imeli pripomb je predsednik predlagal
naslednji:
SKLEP št. 110:
Potrdi se Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Kranjska Gora za leto 2017. Poročilo
se pošlje županu in občinskemu svetu.
Glasovanje: Prisotni 5
Za
5
Proti
0
Sklep je bil sprejet.

Ad 3. Obravnava predloga župana za nadzor
Predsednik je v uvodu najprej predstavil predlog župana, z dne 8.1.2018, ki se nanaša na stavbo
Dovje 31a, imenovano Pr Katr in sporazumno odpoved najemne pogodbe s strani najemnika
Razvojne zadruge Dovje z.o.o.. NO se je prav tako seznanil z dokumentacijo in s stanjem
zadeve. V razpravi so se člani strinjali, da slednje ne sodi v pristojnost nadzornega odbora,
lahko pa bi bila predmetna zadeva pred odločanjem še predmet notranje revizije občine. Po
razpravi so člani sprejeli naslednja sklepa:
SKLEP št. 111:
NO se je seznanil z zahtevkom župana in na podlagi pregleda stanja zadeve ugotovil, da
finančne posledice tega dogodka še niso nastale. Zato NO ugotavlja, da predmetna zadeva
ne sodi v pristojnost odločanja NO, ker bi bila le ta v nasprotju z določili Statuta Občine
Kranjska Gora.
SKLEP št. 112:
Zato NO predlaga, da naj župan poda ponovni predlog v odločanje Občinskemu svetu
občine Kranjska Gora na podlagi pravnega mnenja odvetniške pisarne, ki temelji na
ugotovitvah dejanskega stanja in zakonitostih ravnanja občine v postopku od sklenitve do
sporazumne odpovedi te pogodbe. Pred odločitvijo o tem, naj si Občina o tej zadevi
pridobi še mnenje notranje revizije Občine.
Glasovanje:

Prisotni 5
Za
5
Proti
0

Sklep je bil sprejet.

Ad 4. Dogovor o nadaljnjem delu NO po programu dela
Člani NO so po kratki razpravi na podlagi programa dela NO naredili okvirni načrt nadzorov
za v bodoče in sicer najprej naj bi nadzirali razpolaganje z občinskim premoženjem in kasneje
zaključni račun proračuna občine Kranjska Gora za leto 2017.

Ad 5. Razno
Pod točko razno ni bilo razprave.
Seja je bila zaključena ob 17.20 uri.

Tajnica NO
Lijana Ramuš

