
     
 
 
Št.: 032/1-71/2007-LR 
Datum. 1.12.2008  
 
 

ZAPISNIK 
 
 
16. seje NO občine Kranjska Gora, ki je bila v petek, 28.11.2008, ob 10. uri v mali 
sejni sobi Občine Kranjska Gora. 
 
Prisotni: Plavčak Irena, Mlinar Petra, Petraš Rajko 
 
Odsotnost sta opravičila: Hrovat Marija, Vilman Mihael 
 
Predlagan in potrjen je bil naslednji 
 
DNEVNI RED: 

1. Pregled sklepov prejšnje seje 
2. Obravnava mnenj in ugovorov na predloge poročil o nadzoru pregleda stroškov 

izobraževanja in potrditev končnega poročila 
3. Obravnava predlogov poročil o opravljenih nadzorih potnih nalogov (Občina, 

LTO, JP Komunala) 
4. Program dela NO za leto 2009 
5. Obravnava dopisa skupine svetnikov - odgovor  
6. Razno 

 
Ad 1. 
Zapisnik 15. seje so člani NO odbora prejeli s sklicem. Zapisnik je bil pregledal  in 
soglasno sprejet 
Sklep 44: 
Nadzorni odbor Občine Kranjska Gora potrjuje sklepe zapisnika 15. seje. 
 
Ad 2. 
Na podlagi predlogov poročil o opravljenem nadzoru pregleda stroškov izobraževanja 
in usposabljanja (Občina Kranjska Gora, JP Komunala in LTO), sta bila posredovana 
NO Občine Kranjska Gora dva ugovora. Prvi, dne 21.11.2008, s  strani Občine 
Kranjska Gora in drugi, s strani JP Komunala, dne 26.11.2008.  
 
NO je  obravnaval ugovor na predlog poročila o opravljenem nadzoru pregleda 
stroškov izobraževanja in usposabljanja občinske uprave in organov Občine Kranjska 
Gora. K prvemu delu ugovora so sprejeli 
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Sklep 45: 
NO se je z ugovorom seznanil, vendar kljub temu  priporoča občinski upravi, da 
spoštuje veljavno zakonodajo. 
 
Glede razvidnosti, kdo je bil napoten na določen seminar pa  je NO sprejel 
Sklep 46: 
V zvezi s podanim ugovorom glede ugotavljanja dejanske prisotnosti določene 
osebe na seminarju NO meni, da je  ugotovitev v predlogu poročila pravilna in 
zato priporoča občinski upravi, da zaradi transparentnosti vodi ustrezno 
evidenco delavcev, ki so na izobraževanje napoteni. 
 
Sklep 47: 
NO potrjuje končno poročilo o opravljenem nadzoru pregleda stroškov 
izobraževanja in usposabljanja občinske uprave in organov občine Kranjska 
Gora. Poročilo je priloga zapisnika. 
 
Člani odbora so pregledali  tudi ugovoru na predlog o opravljenem nadzoru pregleda 
stroškov izobraževanja in usposabljanja JP Komunala Kranjska Gora, d.o.o.. 
Ugotovljeno je bilo, da je ugovor opravičen, zato se upošteva se ugovor v zvezi s 103. 
členom Zakona o javnih uslužbencih. 
 
Sklep 48: 
NO ugotavlja, da je JP Komunala d.o.o. gospodarska družba in kot taka nima 
sredstev za izobraževanje določenih s potrjenim proračunom. Zato 103. člen 
Zakona o javnih uslužbencih ne velja. NO pa priporoča, da JP Komunala d.o.o. 
kot dober gospodar sredstva za izobraževanje in usposabljanje v naslednjih letih  
planira. 
 
Sklep 49: 
NO potrjuje končno poročilo s sprejetimi sklepi. Končno poročilo je priloga 
zapisnika. 
 
Na podlagi predloga končnega poročila o opravljenem nadzoru pregleda stroškov 
izobraževanja in usposabljanja  LTO kranjska Gora , je NO sprejel  
  
Sklep 50:  
LTO odzivnega poročila na predlog poročila  ni posredoval, zato NO potrjuje 
predlog poročila kot končno poročilo. Končno poročilo je priloga zapisnika. 
 
Ad 3. 
Prisotni so pregledali osnutke poročil o opravljenih nadzorih izdaje potnih nalogov. Na 
podlagi ugotovitev so sprejeli 
 
 



Sklep 51: 
Vsebina osnutkov se v obliki predlogov posreduje nadzorovanim osebam. 
Predlogi poročil so priloga zapisnika. 
 
Ad 4. 
Člani NO so pripravili  program dela za leto 2009. 
 
Sklep 52: 
Sprejem in potrdi se program dela za leto 2009 s sledečo vsebino: 

1. nadzor proračuna in zaključnega računa za leto 2009 – rok 31.12.2009. 
 
Ad 5.  
Dne 4.9.2008 je bil NO Občine Kranjska Gora posredovan dopis skupine svetnikov 
OS Občine Kranjska Gora, ki napeljuje na sum nezakonitega poslovanja in storitve 
KD ponarejanja listin na Občini Kranjska Gora. Drugi dopis – Sum nezakonitega 
poslovanja na Občini Kranjska Gora, pa je bil posredovan NO dne 5.10.2008. Dopisa 
je NO  že obravnaval na prejšnji seji. Sldela je ponvna obravnava, po razpravi pa je bil   
sprejet  
 
Sklep 53: 
Skupino svetnikov se z dopisom obvesti, da se bo v zvezi z »VLOGO«: »Sum 
nezakonitega poslovanja in storitve KD ponarejanja listin na Občini Kranjska 
Gora«, vršil nadzor po programu dela za leto 2009. 
 
Ad 6. 
Drugih predlogov in pobud ni bilo.  
 
 
Seja je bila zaključena ob 11.45 uri. 
 
 
 
 
Zapisnik vodila:      Predsednica NO: 
Špela Lavtižar      Irena Plavčak 
        
             
 
 
 


