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OBČINA KRANJSKA GORA
NADZORNI ODBOR
OBČINE KRANJSKA GORA

Št.: 032/1-30/2007
Datum: 18.04.2008

ZAPISNIK

9. seje Nadzornega odbora (v nadaljevanju NO), ki je bila dne 17.04.2008, ob 19.00
uri, v mali sejni sobi Občine Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1b, Kranjska Gora.
Prisotni: Irena Plavčak, Marija Hrovat, Mihael Vilman in Rajko Petraš
Odsotni: Petra Mlinar
Predlagan in sprejet je bil naslednji:
DNEVNI RED:
1. Pregled sklepov zadnje seje NO
2. Sprejem in potrditev končnega poročila o opravljenih nadzorih nadzorovanih
oseb
3. Izvedba nadzora zaključnega računa proračuna Občine Kranjska Gora za leto
2007
4. Razno

Ad. 1)
Člani NO so pregledali sklepe 8.seje in sprejeli naslednji
SKLEP 24:
Sklepi 8. seje so realizirani. Končno poročilo o opravljenih nadzorih bo posredovano
nadzorovanim osebam, občinskemu svetu in županu v mesecu aprilu.
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Ad. 2)
NO ugotavlja, da so na predlog poročila o opravljenem nadzoru na podlagi 45. člena
Statuta Občine Kranjska Gora in 40. člena Poslovnika o delu NO bili posredovani:
-

poročilo o izvedbi ukrepov za odpravo ugotovljenih nepravilnosti nadzorovane
osebe Občine Kranjska Gora
poročilo o izvedbi ukrepov za odpravo ugotovljenih nepravilnosti nadzorovane
osebe LTO – Zavod za turizem Občine Kranjska Gora.

Člani NO so o izvedenih ukrepih razpravljali in sprejeli naslednji:
SKLEP 25:
Ukrepi za odpravo nepravilnosti se upoštevajo v vsebini, ki je podana v končnem
poročilu o opravljenih nadzorih. Končna poročila so priloga zapisnika.
V programu dela NO za leto 2007 je bila tudi izvedba nadzora investicije Osnovna
šola Mojstrana. Nadzor je bil napovedan in delno tudi opravljen. Zaradi ne
dokončanja investicije v letu 2007 in nepotrjenega proračuna za leto 2008, je NO
sprejel odločitev, da se investicija Osnovna šola Mojstrana i pregleda samostojno, v
celoti, ko bo zaključena, predvidoma do konca meseca maja 2008.
Na podlagi navedenega je sprejet naslednji:
SKLEP 26:
Nadzor nad investicijo Osnovna šola Mojstrana se izvede samostojno in kompletno po
zaključku investicije, oziroma najkasneje do 31.05.2008. Napovedani nadzor
investicije ostaja v veljavi.

Ad. 3)
Opravi se nadzor zaključnega računa proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2007.
Nadzor bo izvršen dne 24.04.2008 ob 18. uri v prostorih Občine Kranjska Gora.
Strokovne službe naj pripravijo dokumentacijo v zvezi z nadzorom naslednjih postavk
in kontov:
-

KTO 7120 - globe in druge denarne kazni
KTO 400400 - sredstva za nadurno delo
KTO 402009 - izdatki za reprezentanco
KTO 402902 - plačila po podjemnih pogodbah
Postavka 016013 - mednarodno sodelovanje (vsi konti)
Postavka 047301 - zavod za turizem LTO (vsi konti)
Postavka 081001 – dejavnost športnih društev
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Zagotovi naj se navzočnost pooblaščenega delavca za posamezno področje dela.
Sprejet je bil naslednji:
SKLEP 27:
Nadzorovani osebi se posreduje najava nadzora zaključnega računa proračuna Občine
Kranjska Gora za leto 2007.

Zapisala
Lijana Ramuš
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Predsednica NO
Irena Plavčak

