
 

 

 

zapisnik 21. seje NO - 27.09.2016 

         
 

 

Št.: 032-0014/2014-81 

Datum: 28.09.2016 

 

 

Z A P I S N I K 

 

 

21. seje Nadzornega odbora (v nadaljevanju NO), ki je bila dne 27.09.2016 ob 17.00 uri v 

mali sejni sobi Občine Kranjska Gora, v Kranjski Gori, Kolodvorska ulica 1b. 

 

Prisotni člani : Robert Plavčak, Lorna Resman, Špela Vovk Erzar, Marija Zupančič Falak 

 

Opravičeno odsotni: Jože Lavtižar 

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 sprejem zapisnika 20. seje NO 

2. Osnutek poročila o nadzoru GMJ 

3. Letni program dela in finančni plan NO za leto 2017 

4. Razno 

 

Člani NO so predlagani dnevni red sprejeli soglasno. 

 

 

Ad 1. Pregled in potrditev zapisnika 20. seje  

Predsednik je poročal o realizaciji sklepov. Na poročilo predsednika o realizaciji sklepov in 

na zapisnik 20. seje NO z dne 19.07.2016 ni bilo pripomb, zato je predsednik dal na 

glasovanje naslednji 

 

SKLEP št. 65: 

Potrdi se zapisnik 20. seje NO Občine Kranjska Gora, z dne 19.07.2016. 

 

Glasovanje:    Prisotni   4 

                       Za           4 

                       Proti       0 

 

Sklep je bil sprejet. 
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Ad 2. Osnutek poročila o nadzoru GMJ 

Predsednik NO, ki je bil tudi vodja izvedenega nadzora,  je na kratko podal pregled poteka 

izvedenega nadzora. NO tekom nadzora ni odkril nobenih nepravilnosti, zato je predsednik 

NO predlagal, da se osnutek poročila sprejme kot končno poročilo in člani NO so sprejeli 

naslednji  

 

SKLEP št. 66: 

Osnutek poročila se potrdi in sprejme kot dokončni akt. Končno poročilo o opravljenem 

nadzoru poslovanja Gornjesavskega muzeja Jesenice v delu, ki se nanaša na 

financiranje Občine Kranjska Gora, se pošlje nadzorovani osebi. 

  

Glasovanje:    Prisotni   4 

                       Za           4 

                       Proti       0 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

Ad 3. Letni program dela in finančni plan NO za leto 2017 

Predsednik NO je predstavil članom NO predlog programa dela NO s finančnim planom za 

leto 2017. Ker so se vsi člani strinjali s programom dela NO in finančnim planom za leto 2017 

je predsednik NO predlagal naslednji 

 

SKLEP št. 67: 

Program dela NO s finančnim planom za leto 2017 se potrdi in v skladu s Poslovnikom o 

delu NO posreduje občinski upravi, občinskemu svetu in županu. 

 

Glasovanje:    Prisotni   4 

                       Za           4 

                       Proti       0 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

Ad 4. Razno 

Predsednik in člani NO so še enkrat pregledali načrt izvajanja nadzora nad poslovanjem 

Krajevne skupnosti Rateče - Planica za leto 2015. Naloge so si razdelili po postavkah. Določili so 

rok za oddajo osnutka poročila, ki naj bi ga obravnavali na naslednji seji, ki bo predvidoma v 

četrtek 08.12.2016. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 17.25 uri. 

 

 

 

Tajnica NO 

Lijana Ramuš 

 

                                                                                          Predsednik NO: 

                                                                                          Robert Plavčak, univ.dipl.prav., l.r. 


