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OBČINA KRANJSKA GORA
NADZORNI ODBOR
OBČINE KRANJSKA GORA
Št.: 032-0014/2014-118
Datum: 29.09.2017
ZAPISNIK

31. seje Nadzornega odbora (v nadaljevanju NO), ki je bila dne 28.09.2017 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, Lorna Resman
Opravičeno odsotni: Špela Vovk Erzar
Ostali prisotni: Lijana Ramuš, tajnica NO
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 potrditev zapisnika 30. seje NO
2. Obravnava odprtih vprašanj v zvezi z revizijo kanalizacijskega sistema v Občini
Kranjska Gora
3. Program dela in finančni plan NO za leto 2018
4. Razno
Člani NO so predlagani dnevni red sprejeli soglasno.
Ad 1. Pregled in potrditev zapisnika 30. seje
Predsednik je poročal o realizaciji sklepov. Na poročilo predsednika o realizaciji sklepov in
na zapisnik 30. seje NO z dne 07.09.2017 ni bilo pripomb, zato je predsednik dal na
glasovanje naslednji
SKLEP št. 98:
Potrdi se zapisnik 30. seje NO Občine Kranjska Gora, z dne 07.09.2017.
Glasovanje: Prisotni 4
Za
4
Proti
0
Sklep je bil sprejet.
Ad 2. Obravnava odprtih vprašanj v zvezi z revizijo kanalizacijskega sistema v Občini
Kranjska Gora
Seje se je udeležila pooblaščenka odgovorne osebe upravljavca kanalizacijskega sistema
gospa Henrika Zupan, da pojasni vsa odprta vprašanja v zvezi z revizijo in prevzemom
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kanalizacijskega sistema v Občini Kranjska Gora. Članom NO je pojasnila potek prevzema
kanalizacijskega sistema. Člani NO so želeli pridobiti dokument iz katerega je razvidno, kaj
vse je bilo po prevzemu kanalizacijskega sistema s strani upravljalca še narejeno oziroma,
katere napake in pomanjkljivosti so bile odpravljene in v kakšnem finančnem obsegu.
Glede na pojasnila gospe Henrike Zupan so člani NO sprejeli naslednji
SKLEP št. 99:
Člani NO so se seznanili s potekom prevzema kanalizacijskega sistema v Občini
Kranjska Gora in zaprosili za dodatno dokumentacijo.
Glasovanje:

Prisotni 4
Za
4
Proti
0

Sklep je bil sprejet.
Ad 3. Program dela in finančni plan NO za leto 2018
Člani NO so se seznanili z Letnim programom dela NO za leto 2018 in Finančnim načrtom
NO za leto 2018 in sprejeli naslednji
SKLEP št. 100:
Letni program dela NO za leto 2018 in Finančni načrt NO za leto 2018 se potrdi in
sprejme in se ga pošlje županu, članom občinskega sveta in občinski upravi.
Glasovanje:

Prisotni 4
Za
4
Proti
0

Sklep je bil sprejet.
Ad 4. Razno
Pod točko razno so se člani NO dogovorili o poteku nadzora nad poslovanjem Turističnega
društva Kranjska Gora, ki se nanaša na financiranje s strani občine Kranjska Gora. Predsednik
je predstavil načrt izvedbe nadzora in razdelil naloge med ostale člane NO po posameznih
postavkah. Občinsko upravo so zaprosili še za dodatno dokumentacijo potrebno pri izvedbi
nadzora. Glede na to, da se je predsednica TD Kranjska Gora gospa Klavdija Gomboc za tisti
dan opravičila, so se člani NO dogovorili, da bodo z nadzorom nadaljevali predvidoma
10.10.2017 ali 12.10.2017 ob 17. uri.
Seja je bila zaključena ob 17.40 uri.
Tajnica NO
Lijana Ramuš

zapisnik 31. seje NO -28.09.2017

