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OBČINA KRANJSKA GORA
NADZORNI ODBOR
OBČINE KRANJSKA GORA

Št.: 032/17-4/2010-LR
Datum: 14.01.2011

ZAPISNIK
2. seje Nadzornega odbora (v nadaljevanju NO), ki je bila dne 12.01.2011 ob 18.00 uri v sejni
sobi Občine Kranjska Gora, v Kranjski Gori, Kolodvorska ulica 1b.
Prisotni člani :

Aleksandra Fertin, Marija Falak Zupančič, Slavko Kanalec,
Martin Pavlovčič

Opravičeno odsotni: Emil Tavčar

Dnevni red:

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda
2. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 1. konstitutivne seje NO
3. Predlog programa dela Nadzornega odbora za leto 2011 in dogovor o načinu
dela
4. Predlog Poslovnika o delu NO
5. Predlog finančnega načrta za leto 2011
6. Razno

Ad 1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda
Predsednica NO je ugotovila, da so na seji prisotni štirje člani NO, kar je več kot polovica in s
tem je seja sklepčna. Člani NO so soglasno sprejeli dnevni red.
Ad 2. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 1. konstitutivne seje NO
Člani NO so ugotovili, da so sklepi 1. seje realizirani in so soglasno potrdili zapisnik 1. seje
NO.
Ad 3. Predlog programa dela Nadzornega odbora za leto 2011 in dogovor o

načinu dela
Predsednica NO je predstavila članom NO predlog Programa dela Nadzornega odbora za leto
2011. Predlagala je, da se v roku 14 dni pripravijo predlogi za natančnejši program dela, kjer
bodo zadeve opredeljene bolj natančno, z določenimi okvirnimi roki izvedb nadzorov.
Člani NO so se strinjali s predlogom programa dela, zato je predsednica NO predlagala
naslednja sklepa:
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SKLEP št. 2 - 12.11.11
Sprejme se predlagani Program dela NO za leto 2011, s katerim se seznani občinski svet in
župana.
SKLEP št. 3 – 12.1.11.
Člani NO na podlagi potrjenega Programa dela NO za leto 2011 v roku 14 dni pripravijo
konkretne predloge nadzorov, ki jih pošljejo predsednici NO po elektronski pošti. Na podlagi
prejetih konkretnih predlogov, se bo določilo roke izvedbe nadzorov in imenovalo člane NO,
ki bodo izvajali posamezne redne nadzore.
Sklepa sta bila soglasno sprejeta.
Ad 4. Predlog Poslovnika o delu NO
Predsednica NO je ostale člane seznanila s predlaganimi spremembami in dopolnitvami
Poslovnika o delu NO. Člani NO so soglasno sprejeli naslednji:
SKLEP št. 4 – 12.1.11.
Člani NO potrjujejo predlog Poslovnika o delu NO na svoji 2. seji dne 12.01.2011.
Ad 5. Predlog finančnega načrta za leto 2011
Predsednica NO je predstavila predlog finančnega načrta za leto 2011. Povedala je, da je v
proračunu za leto 2011 planiranih manj sredstev za delovanje NO, kot je bilo v proračunu za
preteklo leto. Glede na to ugotavlja, da je s tako nizkimi sredstvi oteženo in omejeno delo NO
in tudi udeležba na strokovnih izobraževanjih. Glede na to so člani NO soglasno sprejeli
naslednji sklep:
SKLEP št. 5 – 12.01.11.
Člani NO prosijo pristojno strokovno službo za pisni odgovor na vprašanje, zakaj je v
letošnjem proračunu namenjenih za več kot 50% manj sredstev za delovanje NO kot pa v
preteklem letu in možen način, da se sredstva za izvedbo načrtovanih aktivnosti NO v letu
2011 povišajo vsaj za 50% ( predlog 7.500€). Člani NO prosijo za odgovor v roku enega
tedna po elektronski pošti.
Ad 6. Razno
Predsednica NO seznani ostale člane, da je potrebno imenovati tudi namestnika predsednice
NO. Za namestnika predsednice je predlagala gospoda Kanalca. Člani NO so predlog
soglasno podprli in sprejeli naslednji:
SKLEP št. 6 – 12.1.11.
Za namestnika predsednice NO se imenuje gospoda Slavka Kanalca.
Člani NO so se tudi dogovorili v kakšni obliki želijo prejemati zapisnike svojih sej in sprejeli
naslednji:
SKLEP št. 7 – 12.1.11.
Člani NO se strinjajo, da se zapisniki sej NO članom pošiljajo po elektronski pošti, originali
pa se hranijo pri tajniku NO.
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Člani NO želijo tudi pregled nad poročilom o delu prejšnjega NO, zato soglasno sprejmejo
naslednji:
SKLEP št. 8 – 12.1.11.
Članom NO se posreduje zaključno Poročilo o delu NO za obdobje 2006-2010.
Rok: 26.01.2011

Seja je bila zaključena ob 19. uri.

Zapisala:
Lijana Ramuš

Predsednica NO:
Marija Z. Falak, l.r.
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