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

dir. tel.: (04) 5809 818

Št. dok.: 032-0014/2014-146
Datum: 12.06.2018
ZAPISNIK
39. seje Nadzornega odbora (v nadaljevanju NO), ki je bila dne 07.06.2018 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
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 38. seje
2. Obravnava ugovora na osnutek Poročila o opravljenem nadzoru zaključnega računa
proračuna občine Kranjska Gora za leto 2017
3. Načrt izvedbe nadzora po sklepu NO
4. Razno
Člani NO so predlagani dnevni red sprejeli soglasno.

Ad 1. Pregled in potrditev zapisnika 38. seje
Predsednik je poročal o realizaciji sklepov. Na poročilo predsednika o realizaciji sklepov in na
zapisnik 38. seje NO z dne 24.05.2018 ni bilo pripomb, zato je predsednik dal na glasovanje
naslednji
SKLEP št. 119:
Potrdi se zapisnik 38. seje NO Občine Kranjska Gora, z dne 24.05.2018.
Glasovanje:

Prisotni 5
Za
5
Proti
0

Sklep je bil sprejet.

Ad 2. Obravnava ugovora na osnutek Poročila o opravljenem nadzoru zaključnega
računa proračuna občine Kranjska Gora za leto 2017
Člani NO so se seznanili z ugovorom, oziroma pojasnili na osnutek poročila o opravljenem
nadzoru Zaključnega računa proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2017. K pojasnilom je
nadzorovana oseba priložila tudi ustrezne listine. V razpravi, ki je sledila, so se člani s pojasnili
T (04) 5809 800, F (04) 5809 824, obcina.kranjska-gora.si, obcina@kranjska-gora.si

strinjali. Ugotovitve o ukrepih se bodo smiselno vnesle v končno poročilo o nadzoru. Po
končani razpravi, so člani sprejeli naslednji
SKLEP št. 122:
Potrdi se predlog poročila o nadzoru Zaključnega računa proračuna Občine Kranjska
Gora za leto 2017. Poročilo se pošlje v seznanitev nadzorovani osebi.
Glasovanje:

Prisotni 5
Za
5
Proti
0

Sklep je bil sprejet.

Ad 3. Načrt izvedbe nadzora po sklepu NO
Na podlagi sklepa o nadzoru, je predsednik predstavil načrt izvedbe nadzora in člane zadolžil
za pregled in nadzor posameznikov proračunskih postavk. V razpravi, ki je sledila so člani
sprejeli naslednji
SKLEP št. 123:
Sprejme se načrt izvedbe nadzora po sklepu NO nad investicijo izgradnje Vodohrana
Podkoren.
Glasovanje:

Prisotni 5
Za
5
Proti
0

Sklep je bil sprejet.
Ad 4. Razno
Člani NO so se dogovorili, da bo naslednja redna seja NO predvidoma v četrtek, dne 12.7.2018
ob 17.00 uri.
V skladu s programom dela, so se člani NO strinjali, da se po naslednji seji izvede nadzor nad
poslovanjem KS Podkoren. V zvezi s tem je bil sprejet naslednji:
SKLEP št.124:
Izvede se nadzorni pregled nad poslovanjem KS Podkoren za leto 2017 in sicer:
PP 060214 – krajevna skupnost Podkoren
- KTO 402099 – drugi splošni material in storitve
- KTO 402905 – sejnine in pripadajoča povračila stroškov
Cilj nadzora je podati ugotovitve o zakonitosti in pravilnosti poslovanja KS Podkoren.
Nadzorni pregled bodo izvajali naslednji člani NO:
•
•
•

Vodja nadzora
- Robert Plavčak
Članica nadzora - Lorna Resman
Članica nadzora - Špela Vovk Erzar

•
•

Član nadzora
- Jože Lavtižar
Članica nadzora - Marija Falak Zupančič

Seja je bila zaključena ob 17.25 uri.

Tajnica NO
Lijana Ramuš

