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Št.: 032/1-56/2007 
Datum: 24.09.2008 
 

Z A P I S N I K 
 
14. seje Nadzornega odbora (v nadaljevanju NO), ki je bila dne 23.09.2008, ob 19.00 
uri, v mali sejni sobi Občine Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1b, Kranjska Gora. 
 
Prisotni:  Irena Plavčak, Marija Hrovat, Mihael Vilman, Rajko Petraš, Petra Mlinar           
 
 
 
Predlagan in sprejet je bil naslednji: 
 
DNEVNI RED: 
 

1. Pregled sklepov prejšnje seje NO 
2. Sprejem končnega poročila o izvedbi nadzora investicije telovadnice OŠ 

Mojstrana 
3. Obravnava osnutka poročila o opravljenem nadzoru investicije vrtec Rateče 
4. Seznanitev in obravnava dopisa skupine svetnikov 
5. Razno 

 
 
 
Ad. 1 
 
Člani NO so pregledali sklepe 13. seje in ugotovili, da so  sklepi realizirani. 
 
Ad. 2) 
 
S strani Občinske uprave, Oddelek za okolje in prostor, je bil posredovan  ugovor  na 
predlog poročila o opravljenem nadzoru investicije rušitve in gradnje telovadnice pri 
OŠ Mojstrana. NO se je seznanil z vsebino ugovora in o tem razpravljal. Vpogledal pa 
je tudi v posredovano odločbo oziroma uporabno dovoljenje za navedeno 
novogradnjo, izdano dne 6. 8. 2008.  Na podlagi navedenega  NO sprejme naslednji: 
 
SKLEP 38: 
Upošteva se vsebina ugovora podana  na predlog poročila o opravljenem nadzoru 
investicije rušitve in gradnje telovadnice pri OŠ Mojstrana. Pripravi se  končno 
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poročilo, katerega v  obliki, kot je v prilogi zapisnika, NO  tudi sprejema.  Končno 
poročilo se posreduje nadzorovani osebi,  Občinskemu svetu in županu. 
 
 
Ad. 3) 
 
NO se je seznanil z osnutkom poročila o nadzoru investicije vrtec Rateče, ki ga je 
predstavil predsedujoči nadzora g. Vilman,  ga obravnaval ter sprejel naslednji  
 
SKLEP 39: 
Predsedujoči v določenih ugotovitvah  osnutek poročila ustrezno dopolni in ponovno 
posreduje v pregled članom NO. Dopolnjeni osnutek člani potrjujejo.  Pripravi se 
predlog poročila o opravljenem nadzoru investicije vrtec Rateče. Predlog poročila se 
posreduje nadzorovani osebi in je tudi priloga tega  zapisnika. 
 
 
Ad. 4) 
 
NO se je seznanil z vsebino dopisa skupine svetnikov in v zvezi s tem podaja sledeče 
mnenje: 
 
V zvezi z navedbami iz 1. točke dopisa glede suma nezakonitega razpolaganja s 
stvarnim premoženjem občine, naprošamo skupino svetnikov, da NO posredujejo 
konkretne dokumente, kateri bodo nedvoumno navajali, da je župan brez predhodnega 
stališča občinskega sveta nezakonito upravljal s stvarnim premoženjem občine. Na 
osnovi posredovane dokumentacije bo NO sprejel odločitev glede nadaljnjega 
postopka. 
 
Istočasno bi radi opozorili skupino svetnikov, da s stvarnim premoženjem občine po 
Zakonu o lokalni samoupravi razpolaga izključno Občinski svet. 
 
 
V zvezi z 2. točko dopisa se NO postavlja na enako stališče. Prosimo, da se tudi v tem 
primeru NO posreduje  ustrezna dokumentacija s konkretnimi navedbami, da bo 
mogoča nadaljnja presoja. 
 
 
V zvezi s 3. točko dopisa  glede ponarejanja listin pa NO predlaga, da Občinski svet 
posreduje Nadzornemu odboru veljaven 16. člen Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Kranjska Gora, da bo mogoča 
nadaljnja presoja. Odgovor oziroma zahtevano dokumentacijo NO  pričakujemo v 
roku 8 dni. 
 
O sprejetih odločitvah se pismeno obvesti vse 3 podpisane svetnike.  
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Ad. 5) 
 
NO je bila posredovana dokumentacija v zvezi z realizacijo sklepa Ad 2)III.3. – 13. 
seje NO z dne 10.09.2008. 
Pri pregledu obrazca prijave na javni razpis za sofinanciranje programov športa v 
občini Kranjska Gora za leto 2007, je ugotovljeno, da ni dokumentacije v zvezi z 
nabavo kombija, ki je predmet Pogodbe o sofinanciranju programov športa za leto 
2007 v občini Kranjska Gora. 
 
Poročilo NO ostaja v veljavi. 
 
 
 
 
 
 
Zapisala:                                                                  
Lijana Ramuš                                                                            Predsednica NO: 

      Irena Plavčak  
                                                                                                        


