
 

 

 

zapisnik 11. seje NO - 26.11.2015 

         
 

 

Št.: 032-0014/2014-41 

Datum: 02.12.2015 

 

 

Z A P I S N I K 

 

 

11. seje Nadzornega odbora (v nadaljevanju NO), ki je bila dne 26.11.2015 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, Marija Falak Zupančič, Jože  

                          Lavtižar 

         

Ostali prisotni: Lijana Ramuš, tajnica NO  

 

 

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 10. seje 

2. Finančni načrt NO za leto 2016 in predlog Proračuna Občine v prvem branju za  

zmanjšanje 

3. Obravnava osnutka poročila - Tekoči transferji v javne zavode-ogrevanje OŠ 

Mojstrana 

4. Obravnava osnutka poročila - Tekoči transferji v javne zavode-ogrevanje OŠ Kranjska 

Gora 

5. Informacija o poteku nadzorov - šolska prehrana v Osnovni šoli Mojstrana in Kranjska 

Gora 

6. Razno 

 

Člani NO so predlagani dnevni red sprejeli soglasno. 

 

 

Ad 1. Pregled in potrditev zapisnika 10. seje  

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

na zapisnik 10. seje NO z dne 22.10.2015 ni bilo pripomb, zato je predsednik dal na 

glasovanje naslednji 

 

SKLEP št. 27: 

Potrdi se zapisnik 10. seje NO Občine Kranjska Gora, z dne 22.10.2015. 

 

Glasovanje:    Prisotni   5 

OBČINA KRANJSKA GORA 

NADZORNI ODBOR 

OBČINE KRANJSKA GORA 

 

Kolodvorska 1b,   4280 Kranjska Gora 

tel.n.c. 04-5809 800, fax. 04-5809 824 

direktni telefon  04-5809 818 

http://www.kranjska-gora.si/ 

e-mail: obcina@kranjska-gora.si 
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                       Za           5 

                       Proti       0 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

Ad 2. Finančni načrt NO za leto 2016 in predlog Proračuna Občine v prvem branju za  

zmanjšanje 
Člani NO so razpravljali o predlogu Proračuna Občine v prvem branju za zmanjšanje sredstev 

namenjenih za delo NO. Po kratki razpravi so sprejeli naslednji: 

 

SKLEP št. 28: 

Člani NO s tem, da se zmanjša finančni načrt NO za leto 2016 ne soglašajo, ker v 

naslednjem letu predvidevajo realizacijo plana, ki so ga sprejeli in pa povečanje 

stroškov izobraževanja glede na novo zakonodajo po posameznih področjih dela. 

 

 

Glasovanje:    Prisotni   5 

                       Za           5 

                       Proti       0 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 
Ad 3. Obravnava osnutka poročila - Tekoči transferji v javne zavode-ogrevanje OŠ 

Mojstrana 

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

izvedenega nadzora. Po krajši razpravi, v katero so bili vključeni vsi člani NO so se strinjali, 

da se osnutek poročila dopolni z nekaterimi predlogi članov NO. In ker na tak predlog ni bilo 

pripomb,  je predsednik NO predlagal, da se sprejme naslednji: 

 

SKLEP št. 29: 

Osnutek poročila o opravljenem nadzornem pregledu - Tekoči transferji v javne zavode-

ogrevanje OŠ Mojstrana se še dodela in se ga v končni obliki sprejme in potrdi. Sprejet 

in potrjen osnutek poročila o opravljenem nadzornem pregledu se pošlje nadzorovani 

osebi. 

 

Glasovanje:    Prisotni   5 

                       Za           5 

                       Proti       0 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

Ad 4. Obravnava osnutka poročila - Tekoči transferji v javne zavode-ogrevanje OŠ 

Kranjska Gora 

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

izvedenega nadzora. Po krajši razpravi, v katero so bili vključeni vsi člani NO so se strinjali, 

da se osnutek poročila dopolni z nekaterimi predlogi članov NO. In ker na tak predlog ni bilo 

pripomb,  je predsednik NO predlagal, da se sprejme naslednji: 
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SKLEP št. 30: 

Osnutek poročila o opravljenem nadzornem pregledu - Tekoči transferji v javne zavode-

ogrevanje OŠ Kranjska Gora se še dodela in se ga v končni obliki sprejme in potrdi. 

Sprejet in potrjen osnutek poročila o opravljenem nadzornem pregledu se pošlje 

nadzorovani osebi. 

 

Glasovanje:    Prisotni   5 

                       Za           5 

                       Proti       0 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

Ad 5. Informacija o poteku nadzorov - šolska prehrana v Osnovni šoli Mojstrana in 

Kranjska Gora 

Predsednik NO, ki je bil tudi vodja izvedenih  nadzorov v obeh osnovnih šolah,  je ostalim 

članom NO kot informacijo na kratko predstavil potek obeh nadzorov.  

 

 

Ad 6. Razno 

Pod točko razno so se člani NO soglasno dogovorili, da bo naslednja seja predvidoma v 

četrtek 17.12.2015 ob 17. uri. 

 

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 17.30 uri. 

  

 

 

 

Tajnica NO 

Lijana Ramuš 

 

                                                                                          Predsednik NO: 

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


