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OBČINA KRANJSKA GORA
NADZORNI ODBOR
OBČINE KRANJSKA GORA
Št.: 032/1-60/2008-LR
Datum: 30.10.2008

ZAPISNIK
15. seje NO Občine Kranjska Gora, ki je bila v sredo, 29.10.2008, ob 19. uri, v sejni sobi
Občine Kranjska Gora
Prisotni: Plavčak Irena, Petraš Rajko, Mlinar Petra, Hrovat Marija, Lavtižar Špela –
zapisnikar
Odsotnost je opravičil: Vilman Mihael
Predlagan in potrjen je bil naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled sklepov prejšnje seje
2. Obravnava osnutka poročila o opravljenem nadzoru pregleda stroškov
izobraževanja (Občina, LTO, JP Komunala)
3. Najava nadzora po programu dela NO (pregled potnih nalogov: Občina, LTO,
JP Komunala)
4. Obravnava dopisa skupine svetnikov – odgovor
5. Razno
Ad 1.
Prisotni so pri pregledu zapisnika 14. seje ugotovili, naslednje:
• sklep 38. je realiziran,
• sklep 39. je realiziran, odzivnega poročila ni bilo,
• o navedbah pod 4. točko so bili svetniki, ki so omenjeni, obveščeni,
• z vsebino pod 5. točko so bili člani odbora seznanjeni.
Sklep 40:
Člani NO Občine Kranjska Gora potrjujejo zapisnik oz. sklepe zapisnika 15. seje.
Ad 2.
Člane nadzornega odbora je s potekom nadzora pregleda stroškov izobraževanja na Občini
Kranjska Gora seznanil Petraš Rajko, s potekom nadzora na LTO in v JP Komunala, pa
Plavčak Irena. Na podlagi razprave so prisotni člani odbora sprejeli
Sklep 41:
Obravnavani so bili predlogi poročil o opravljenih nadzorih pregleda stroškov
izobraževanja (Občina, LTO, JP Komunala), ki so priloga zapisniku. NO omenjene
predloge poročil potrjuje.
Ad 3.
Nadzorni odbor je na podlagi programa dela za leto 2008 sprejel naslednji

(zapisnik 15. seje NO, 29.10.2008.doc)

Sklep 42:
Nadzorovanim osebam – Občina Kranjska Gora, LTO JP Komunala, se posreduje sklep
o najavi nadzora nad izdajo potnih nalogov za obdobje od 1.1.2008 – 30.6.2008, ki se bo
vršil dne 17.11.2008 in sicer:
• ob 10.00. na JP Komunala, nadzor bo vodil Petraš Rajko, prisotni bosta Plavčak
Irena in Hrovat Marija,
• ob 13.00 na Občina Kranjska Gora, nadzor bo vodil Petraš Rajko, prisotni bosta
Plavčak Irena in Mlinar Petra in
• ob 15.00 na LTO Kranjska Gora, kjer bo nadzor vodila Plavčak Irena, prisotni
bosta Mlinar Petra in Hrovat Marija.
Nadzorovanim osebam se pošlje sklep o najavi nadzora.
Ad 4.
Prisotni so se seznanili z vsebino dopisa treh svetnikov OS, ki ga je predsednica prejela dne
10.4.2008 (dopis je priloga zapisnika). Na podlagi predlogov, ki so jih prisotni na vsebino
dopisa podali, so prisotni sprejeli
Sklep 43:
Člani NO so z vsebino dopisa seznanjeni, svetnikom pa bodo v čim krajšem možnem
času posredovali pisni odgovor.
Ad 5.
Predsednica je člane odbora seznanila z zapisnikom o pregledu občinskih cest, posredovanim
s strani Občine Kranjska Gora in z zapisnikom 11. seje sveta zavoda LTO (oba dokumenta sta
predmet prejšnjih nadzorov).
Seja je bila zaključena ob 20.50.

Pripravila:
Špela Lavtižar,
Višji referent II
PREDSEDNICA NO:
Plavčak Irena

(zapisnik 15. seje NO, 29.10.2008.doc)

