PRISTOJNOST:

OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA

PREDLAGATELJ:
POROČEVALCI:

ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA
Nadzorni odbor občine

Poročilo o delu nadzornega odbora za leto 2017
Gradivo za 22. sejo Občinskega sveta, dne 28.03.2018
ZAKONSKA PODLAGA:

2. odstavek 45. člena Statuta Občine Kranjska Gora
(Uradno glasilo slovenskih občin št. 63/2014 –
UPB1)

Uvod in obrazložitev
Nadzorni odbor občine Kranjska Gora je pri 2. točki dnevnega reda 35. seje z dne 25.01.2018
sprejel sklep št. 110 s katerim potrjuje Poročilo o delu nadzornega odbora za leto 2017.
Na podlagi 2. odstavka 45. člena Statuta Občine Kranjska Gora Nadzorni odbor občine
seznanja občinski svet s:
Poročilom o delu nadzornega odbora za leto 2017.
Predlog sklepa
Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s Poročilom o delu nadzornega
odbora za leto 2017.
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Priloge:
- Poročilo o delu nadzornega odbora za leto 2017.

OBČINA KRANJSKA GORA
NADZORNI ODBOR
Kolodvorska ulica 1b
4280 Kranjska Gora
Številka: 032-0014/2014-132
Datum: 18.01.2018
Na podlagi 49. člena Statuta Občine Kranjska Gora (UGSO, NPB-1 št. 43/14 in 7/15) in
45.člena Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Kranjska Gora (Ur. list RS, št. 90/2015),
je Nadzorni odbor na svoji 35. seji dne 25.1.2018 sprejel naslednje
POROČILO O DELU
NADZORNEGA ODBORA OBČINE KRANJSKA GORA ZA LETO 2017
I. DELO NO:
Nadzorni Odbor se je v letu 2016 sestal na 12. rednih sejah. Izrednih ali korespondenčnih sej ni
bilo.
II. OPRAVLJENI NADZORI:
V letu 2017 je NO opravil naslednje nadzore in sprejel končna poročila za:
1. Načrt ravnanja in razpolaganje z občinskim premoženjem v letu 2016
2. Zaključni račun Občine Kranjska Gora za leto 2016
3. Poslovanje Javnega podjetja Komunala Kranjska Gora d.o.o. na segmentu Pokopališke in
pogrebne dejavnosti in izvajanja Javnih naročili v letu 2016
4. Poslovanje Krajevne Dovje – Mojstrana v letu 2016
5. Poslovanje Turističnega društva Kranjska Gora v delu, ki se nanaša na financiranje s strani
Občine Kranjska Gora v letu 2016
6. Nadzor nad izbranimi konti zunanjih izvajalcev v letu 2016
Vsi nadzori so bili zaključeni in o njih podano poročilo v seznanitev občinskemu svetu Občine
Kranjska Gora.
III. OSTALE AKTIVNOSTI :
NO se je tekoče seznanjal z vsemi spremembami proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2017.
Občinski svet se je z dokončnimi Poročili o opravljenih nadzorih seznanjal redno v okviru
svojih rednih sej.
V preteklem letu so se člani NO udeležili enega skupnega usposabljanja, ki je bilo organizirano
na sedežu NO.
IV. STROŠKI DELA:
V letu 2017 so stroški dela NO znašali skupno 12.104,58 EUR, kar je bilo v okviru finančnega
plana za delovanje NO.

V. PREDLOGI IN PRIPOROČILA NO:
Sodelovanje z občinsko upravo in županom je bilo vzorno in korektno. Pogoji za normalno
delovanje NO so bili zagotovljeni tako v organizacijskem in finančnem smislu. Ažurno so se
objavljali vsi zapisniki in končna poročila opravljenih nadzorih na spletni strani občine.
NO predlaga, da župan tudi bodoče redno obvešča NO o vseh pomembnejših ugotovitvah iz
pristojnosti občinskega sveta, ki se nanašajo na pravilnost in smotrnost poslovanja občine v
zvezi z njenim finančnim poslovanjem, kot tudi s finančnim poslovanjem oseb javnega prava,
ki jih je ustanovila občina, kot to določa Statut Občine.
NO pričakuje, da jih odgovorna oseba nadzorovane osebe seznani, katera priporočila NO je le
ta upoštevala in katera ne in zakaj ne.

Poslano:
- Županu
- Občinski svet
- arhiv

