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Št.: 032-0017/2010-50-0272 
Datum: 27.03.2012 
 
 

Z A P I S N I K 
 
10. seje Nadzornega odbora (v nadaljevanju NO), ki je bila dne 26.03.2012 ob 18.00 uri v 
sejni sobi Občine Kranjska Gora, v Kranjski Gori, Kolodvorska ulica 1b. 
 
Prisotni člani :Marija Falak Zupančič, Aleksandra Fertin, Emil Tavčar  
                                    
 
DNEVNI RED: 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 
2. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 9. Seje NO z dne 13.02.2012 
3. Pregled in potrditev osnutka poročila o nadzornem pregledu zaključnega računa 

proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2011 
4. Razno 

 
 
Ad 1.  Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 
Predsednica NO je ugotovila, da so na seji prisotni  trije člani NO in s tem je seja sklepčna. 
Člani NO so soglasno brez  razprave sprejeli dnevni red. 
 
Ad 2. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 9. seje NO 
Predsednica je poročala o realizaciji sklepov. Na poročilo predsednice o realizaciji 
sklepov in na zapisnik 9. seje NO z dne 13.02.2012 ni bilo pripomb, zato so prisotni 
člani NO soglasno potrdili zapisnik in  pregled sklepov. 
 
Ad 3. Poročanje o izvedenem nadzornem pregledu: 

Pregled nad pravilnostjo poslovanja  s preverjanjem  pravilnosti izvršitve 
proračuna za leto 2011 na segmentih: 

• Prevzemanje obveznosti in prerazporejanje proračunskih sredstev 

• Prihodki občine: 
- Prihodki od turistične takse  
- Prihodki od komunalne takse  - del prihodkov od komunalnih taks za 

uporabo javnih površin za opravljanje gostinske dejavnosti, trgovske in 
druge dejavnosti, plakatiranje,..    

- Kapitalski prihodki   
- Prihodki od koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo           
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Predlog osnutka poročila o opravljenem nadzornem pregledu nad pravilnostjo poslovanja s 
preverjanjem pravilnosti izvršitve proračuna za leto 2011 je bil članom NO poslan po 
elektronski pošti. Predsednica NO, ki je bila tudi vodja izvedenega nadzora,  je na kratko 
podala 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 predsednica NO 
predlagala, da se sprejme  
 
SKLEP št. 44 – 26.03.2012 

Sprejme in potrdi se osnutek poročila o opravljenem nadzornem pregledu nad 
pravilnostjo poslovanja  s preverjanjem  pravilnosti izvršitve proračuna za leto 
2011 na segmentih: 

• Prevzemanje obveznosti in prerazporejanje proračunskih sredstev 

• Prihodki občine: 
- Prihodki od turistične takse  
- Prihodki od komunalne takse  - del prihodkov od komunalnih taks za 

uporabo javnih površin za opravljanje gostinske dejavnosti, trgovske in 
druge dejavnosti, plakatiranje,..    

- Kapitalski prihodki   
- Prihodki od koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo     
 

Osnutek poročila o opravljenem nadzornem pregledu se pošlje nadzorovani osebi v 
pregled in potrditev.       
                                  
Sklep je bil s strani članov NO soglasno sprejet.  
 
 
Ad 4. Razno 
Predsednica NO je člane seznanila, s povabilom na predavanje z naslovom Uredba o zelenem 
naročanju. Predavanje bo izvajala firma Altus Consulting d.o.o. Ljubljana dne 28.03.2012, ob 
9,00 uri v sejni sobi Občine Kranjska Gora. Vabljeni so vsi člani NO. 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob  20.00 uri.  
 
 
 
 
 
 
Zapisala: 
Lijana Ramuš 
                                                                                                              Predsednica NO: 
                                                                                                              Marija Z. Falak, l.r. 


