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Št.: 032-0017/2010-72-0272 
Datum: 18.09.2012 
 
 

Z A P I S N I K 
 
15. seje Nadzornega odbora (v nadaljevanju NO), ki je bila dne 17.09.2012 ob 18.00 uri v 
sejni sobi Občine Kranjska Gora, v Kranjski Gori, Kolodvorska ulica 1b. 
 
Prisotni člani :Marija Falak Zupančič, Aleksandra Fertin, Emil Tavčar, Slavko Kanalec 
                                    
 
DNEVNI RED: 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 
2. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 14. seje NO z dne 06.08.2012 
3. Pregled in potrditev končnega poročila izvedenega nadzora    

- nadzorni pregled izvajanja proračuna Občine Kranjska Gora v letu 2011, s 
posebnim nadzorom področja javna naročila investicijske narave, 
investicijske odhodke na področju novogradenj, rekonstrukcij in adaptacij 
ter investicijske odhodke na področju investicijskega vzdrževanje in obnov 
in sicer : 

 
           PP 091211  Investicije – OŠ J. Vandota  

- KTO 420402 – rekonstrukcije in adaptacije 
- KTO 420801 – investicijski nadzor 
- KTO 420804 – načrti in druga projektna dokumentacija 

 
4. Razno 

 
 
 
 
Ad 1.  Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 
Predsednica NO je ugotovila, da so na seji prisotni  štirje člani NO in s tem je seja sklepčna. 
Člani NO so soglasno brez  razprave sprejeli dnevni red. 
 
 
Ad 2. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 14. seje NO 
Predsednica je poročala o realizaciji sklepov. Na poročilo predsednice o realizaciji 
sklepov in na zapisnik 14. seje NO z dne 06.08.2012 ni bilo pripomb, zato so prisotni 
člani NO soglasno potrdili zapisnik in  pregled sklepov. 
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Ad 3. Pregled in potrditev končnega poročila o izvedenem nadzornem pregledu 
Izvajanje proračuna Občine Kranjska Gora v letu 2011, s posebnim nadzorom področja javna 
naročila investicijske narave, investicijske odhodke na področju novogradenj, rekonstrukcij in 
adaptacij ter investicijske odhodke na področju investicijskega vzdrževanje in obnov in sicer : 
 
PP 091211  Investicije – OŠ J. Vandota  

- KTO 420402 – rekonstrukcije in adaptacije 
- KTO 420801 – investicijski nadzor 
- KTO 420804 – načrti in druga projektna dokumentacija 

 
Predsednica NO je seznanila člane, da je bil osnutek poročila o opravljenem 
nadzornem pregledu izvajanja  proračuna Občine Kranjska Gora v letu 2011, s posebnim 
nadzorom področja javna naročila investicijske narave, investicijske odhodke na področju 
novogradenj, rekonstrukcij in adaptacij ter investicijske odhodke na področju investicijskega 
vzdrževanje in obnov, poslan nadzorovani osebi v pregled in potrditev 21.08.2012. 
Nadzorovana oseba je na osnutek poročila v predpisanem roku posredovala dodatna pojasnila. 
NO se je seznanil s pojasnili v zvezi z osnutkom poročila o opravljenem nadzoru.  
Predlog končnega poročila je bil poslan članom NO po elektronski pošti. Na predlog 
končnega poročila s strani članov ni bilo pripomb, zato je predsednica NO, ki je bila 
tudi vodja izvedenega nadzora, predlagala sprejem končnega poročila. 
Člani NO so soglasno sprejeli 
 
SKLEP št. 59 – 17.09.2012 
Poročilo o opravljenem nadzornem pregledu izvajanja proračuna Občine Kranjska Gora v 
letu 2011, s posebnim nadzorom področja javna naročila investicijske narave, 
investicijske odhodke na področju novogradenj, rekonstrukcij in adaptacij ter investicijske 
odhodke na področju investicijskega vzdrževanje in obnov in sicer : 
 
PP 091211  Investicije – OŠ J. Vandota  

- KTO 420402 – rekonstrukcije in adaptacije 
- KTO 420801 – investicijski nadzor 
- KTO 420804 – načrti in druga projektna dokumentacija 

 
se sprejme kot dokončni akt NO Občine Kranjska Gora. Končno poročilo se po podpisu 
predsednice NO pošlje: 
 

- g. Juretu  Žerjav, županu občine Kranjska Gora 
- mag. Rajku Puš, direktorju občinske uprave 
- Občinskemu svetu občine Kranjska Gora 
- ga. Bojani Hlebanja, vodji službe za investicije in javna naročila 

 
Sklep je bil s strani članov NO soglasno sprejet. 
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Ad 4. Razno  
Pod točko razno so člani NO pregledali vse sklepe, pobude in priporočila, ki so jih podali ob 
izvedenih posameznih nadzorih ( priloga zapisnika) in sprejeli naslednji  
 
SKLEP št. 60 – 17.09.2012 
Za izvedene nadzore v letu 2011 in 2012 se pridobi od odgovornih oseb nadzorovane osebe, 
ki so sodelovale pri posameznih izvedenih nadzorih, poročilo o izvajanju oz. izvedbi danih 
priporočil NO. Poročilo odgovorne osebe pripravijo v roku enega meseca in ga pošljejo 
predsednici NO. 
 
Sklep je bil s strani članov NO soglasno sprejet. 
 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob  18.50 uri.  
 
 
 
 
Zapisala: 
Lijana Ramuš 
                                                                                                              Predsednica NO: 
                                                                                                              Marija Z. Falak, l.r. 


