
     
 
 
Št.: 032/1-89/2007-LR 
Datum. 14.05.2009  
 
 

ZAPISNIK 
 
 
19. seje NO občine Kranjska Gora, ki je bila v sredo, 13.05.2009, ob 18. uri v mali 
sejni sobi Občine Kranjska Gora. 
 
Prisotni: Plavčak Irena, Vilman Mihael, Hrovat Marija, Petraš Rajko 
 
Odsotni: Mlinar Petra 
 
Predlagan in potrjen je bil naslednji 
 
DNEVNI RED: 
 

1. Pregled sklepov prejšnje seje 
2. Najava nadzora zaključnega računa proračuna Občine Kranjska Gora za leto 

2008 
3. Razno 

 
Ad 1.   
 
Člani NO so pregledali zapisnik 17. seje in ugotovili: 
 
Sklep št. 56 je bil realiziran. 
 
Sklep št. 57 je bil prav tako realiziran. Predsednica NO je pisno mnenje NO k 
obravnavani 5. točki  dnevnega reda 22. seje OS  županu vročila osebno. Župan je 
zagotovil, da bo z  mnenjem seznanil občinske svetnike z uvrstitvijo dodatne točke na 
dnevni red redne  seje občinskega sveta, ker je bilo gradivo za redno sejo že 
odposlano.   Mnenje je bilo na navedeni način posredovano v seznanitev občinskemu 
svetu Občine Kranjska Gora.. 
 
Sklep št. 58 je bil realiziran. Za pravilen postopek popravka napake v letnici v 
Programu dela NO, je predsednica zaprosila pristojno strokovno sodelavko občinske 
uprave. Ustno ji je bilo povedano, naj bo zapisnik 18. seje NO na kateri je bila napaka 
ugotovljena in na ta način tudi popravljena,  priloga k Programu dela NO za leto 2009. 
. 
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Ad 2. 
 
Sprejet je bil sklep:  
 
Sklep 59: 
 
Opravi se nadzor zaključnega računa proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2008. 
Nadzor se bo vršil dne 28.05.2009 ob 17. uri v prostorih Občine Kranjska Gora, 
Kolodvorska 1b. 
 
Vsebina nadzora je naslednja: 
 
POSTAVKA KONTO 
  
045104 – kolesarske poti 402503 – tekoče vzdrževanje drugih objektov 
049002 – mreža alpskih občin 402199 – drugi posebni material in storitve 
062001 – prostorska strategija občine 402099 – drugi splošni material in storitve 
062003 – urbanizem-izv.in prost.rešit. 402099 – drugi splošni material in storitve 
082911 – zelenci 402199 – drugi posebni material in storitve 
082918 – ljudski dom v Kranjski Gori 431000 – inv. trans. neprof.ogr.in ustanovam 
 
Za izvajanje nadzora je potrebno pripraviti vso potrebno dokumentacijo in zagotoviti 
navzočnost pooblaščenega delavca za posamezno področje dela. 
 
Nadzor bodo opravili naslednji člani NO:  

1. Miha Vilman, vodja nadzora 
2. Rajko Petraš, član 
3. Irena Plavčak, član 
4. Marija Hrovat, član 
5. Petra Mlinar, član. 

 
 
Ad 3. 
 
Člani NO so se seznanili s Pravilnikom o obveznih sestavinah poročila nadzornega 
odbora občine (Ur.list št. 23 z dne 27.3.2009).  
 
 
 
 Seja je bila zaključena ob 20.25 uri. 
 
 
 
Zapisnik vodila:      Predsednica NO: 
Lijana Ramuš      Irena Plavčak 
           


