
 

 

 

zapisnik 32. seje NO -26.10.2017 

         
 

 

Št.: 032-0014/2014-121 

Datum: 27.10.2017  

 

Z A P I S N I K 

 

32. seje Nadzornega odbora (v nadaljevanju NO), ki je bila dne 26.10.2017 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    

 

Ostali prisotni: Lijana Ramuš, tajnica NO 

                           

V uvodu je predsednik najprej vse skupaj lepo pozdravil in ugotovil, da so na seji prisotni 

štirje člani, zato je bila seja sklepčna. 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Pregled in potrditev zapisnika 31. seje 

2. Obravnava in sprejem osnutka poročila o nadzoru nad poslovanjem TD Kranjska Gora 

3. Dogovor o nadaljnjem delu 

4. Razno 

 

Člani NO so predlagani dnevni red sprejeli soglasno. 

 

Ad 1. Pregled in potrditev zapisnika 31. seje 

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

na zapisnik 31. seje NO z dne 28.09.2017 ni bilo pripomb, zato je predsednik dal na 

glasovanje naslednji 

 

SKLEP št. 101: 

Potrdi se zapisnik 31. seje NO Občine Kranjska Gora, z dne 28.09.2017. 

 

Glasovanje:    Prisotni   5 

                       Za           5 

                       Proti       0 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

Ad 2. Obravnava in sprejem osnutka poročila o nadzoru nad poslovanjem TD Kranjska 

Gora 

Predsednik NO, ki je bil tudi vodja izvedenega nadzora,  je na kratko podal pregled poteka 

izvedenega nadzora. Povedal je, da je NO že v času izvajanja nadzora in priprave osnutka 

poročila o opravljenem nadzoru od nadzorovane osebe na dodatna vprašanja pridobil vsa 
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potrebna pojasnila in dokazila, zato odzivno poročilo ni potrebno in tako lahko sprejmejo 

poročilo kot dokončni akt nadzornega odbora. Predsednik NO je predlagal naslednji: 

 

SKLEP št. 102: 

Osnutek poročila se potrdi in sprejme kot dokončni akt. Končno poročilo o opravljenem 

nadzoru poslovanja TD Kranjska Gora se pošlje nadzorovani osebi. 

 

Glasovanje:    Prisotni   5 

                       Za           5 

                       Proti       0 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

Ad 3. Dogovor o nadaljnjem delu 

V skladu z letnim programom dela NO so se člani NO dogovorili, da bodo v mesecu 

novembru opravili nadzorni pregled vsega, kar je Občina Kranjska Gora v letu 2016 dala 

delati zunanjim izvajalcem (priprave raznih programov, razpisov, javnih naročil, odvetniške 

storitve, cenitve itd.). NO prosi občinsko upravo za seznam vseh teh zunanjih naročil, na 

podlagi katerega se bo NO odločil, kaj od tega bo pregledal bolj podrobno. Po kratki razpravi 

so člani NO sprejeli  

 

SKLEP št. 103: 

Izvede se nadzorni pregled vsega, kar je Občina Kranjska Gora v letu 2016 dala delati 

zunanjim izvajalcem (priprave raznih programov, razpisov, javnih naročil, odvetniške 

storitve, cenitve itd.). 

 

Cilj nadzora je podati ugotovitve o pravilnosti postopkov. 

 

Nadzorni pregled bodo izvajali naslednji člani NO:  

 

• Vodja nadzora      - Robert Plavčak  

 

Ostali člani bodo sodelovali po področjih. 

• Članica  nadzora   - Lorna Resman 

• Članica  nadzora   - Špela Vovk 

• Član nadzora        - Jože Lavtižar 

• Članica nadzora   - Marija Zupančič Falak 

 

Čas izvajanja nadzora je četrtek 16.11.2017 ob 17.30 uri. 

 

Na nadzoru naj bodo s strani nadzorovane osebe  prisotne osebe, odgovorne za to področje. 

 

 

Glasovanje:    Prisotni   5 

                       Za           5 

                       Proti       0 

 

Sklep je bil sprejet. 
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Ad 4. Razno 

Pod točko razno ni bilo razprave. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 17.23 uri. 

 

Tajnica NO 

Lijana Ramuš 

 

                                                                                           


