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Z A P I S N I K 

 

40. seje Nadzornega odbora (v nadaljevanju NO), ki je bila dne 12.07.2018 ob 17.00 uri v mali 

sejni sobi Občine Kranjska Gora, v Kranjski Gori, Kolodvorska ulica 1b. 

 

Prisotni člani : Robert Plavčak, Jože Lavtižar, Marija Zupančič Falak, Lorna Resman, Špela 

                          Vovk Erzar 

                           

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 39. seje NO z dne 7.6.2018 

2. Obravnava osnutka poročila o pregledu nad investicijo Vodohran Podkoren 

3. Načrt izvedbe nadzora po sklepu 

4. Razno 

 

Člani NO so predlagani dnevni red sprejeli soglasno. 

 

 

Ad 1. Pregled in potrditev zapisnika 39. seje 

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

zapisnik 39. seje NO z dne 07.06.2018 ni bilo pripomb, zato je predsednik dal na glasovanje 

naslednji 

 

SKLEP št. 125: 

Potrdi se zapisnik 39. seje NO Občine Kranjska Gora, z dne 07.06.2018. 

 

Glasovanje:    Prisotni   5 

                       Za           5 

                       Proti       0 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

Ad 2. Obravnava osnutka poročila o pregledu nad investicijo Vodohran Podkoren 

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 in ker na osnutek 

poročila o izvedenem nadzoru ni bilo pripomb je predsednik NO predlagal, da se sprejme 

naslednji: 



 
 
 

SKLEP št. 126: 

Osnutek poročila o opravljenem nadzornem pregledu nad investicijo Vodohran Podkoren 

se še malenkostno 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 3. Načrt izvedbe nadzora po sklepu NO 

Na podlagi sklepa o nadzoru in po pregledu kartice realizacije za leto 2017 je predsednik NO 

ugotovil, da je bila realizacija postavke 060214 – Poslovanje krajevne skupnosti Podkoren v 

letu 2017 minimalna. Izplačana je bila samo ena sejnina za člane sveta Krajevne skupnosti. V 

razpravi, ki je sledila, so člani NO sprejeli naslednji  

 

SKLEP št. 127: 

Nadzorovani osebi se pošlje nov sklep o najavi nadzora, v katerem se doda še postavka 

060326 – Poslovni prostori KS Podkoren z vsemi konti. 

 

 

Glasovanje:    Prisotni   5 

                       Za           5 

                       Proti       0 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

Ad 4. Razno 

Člani NO so se dogovorili, da bo naslednja redna seja NO  predvidoma v četrtek, dne 26.7.2018 

ob 17.00 uri.  Takoj po seji bodo pričeli s pregledom Krajevne skupnosti Podkoren. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 17.15 uri. 

 

 

Tajnica NO 

Lijana Ramuš 

 

                                                                                         


