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Št.: 032/1-49/2007 
Datum: 11.09.2008 
 

Z A P I S N I K 
 
13. seje Nadzornega odbora (v nadaljevanju NO), ki je bila dne 10.09.2008, 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 
 
Odsotni:  Petra Mlinar           
 
 
Predlagan in sprejet je bil naslednji: 
 
DNEVNI RED: 
 

1. Pregled sklepov prejšnje seje NO 
2. Obravnava poročila Občinske uprave v zvezi z realizacijo posredovanih mnenj 

in priporočil NO (32. sklep NO) 
3. Najava nadzora po programu dela NO (pregled stroškov izobraževanja in 

usposabljanja: Občina, LTO in Komunala) 
4. Razno 

 
 
 
Ad. 1 
 
Člani NO so pregledali sklepe 11. seje in ugotovili, da so sklepi vsi realizirani. 
 
Ad. 2) 
 
Člani NO so od Občinske uprave prejeli Poročilo o upoštevanju mnenj in priporočil 
NO in se z njim seznanili. Pri tem so ugotovili sledeče: 
 
I.1. 
Člani NO so se seznanili z odgovorom občinske uprave in ga sprejmejo, ter se načelno 
z zakonskimi usmeritvami tudi strinjajo. Kljub temu pa predlagajo, da ob prvi 
prihodnji naključno izbrani cenitvi vseeno pridobijo dodatnega sodnega cenilca, zaradi 
eventuelno možne večje vrednosti občinskega premoženja oziroma kupnine zanj. 
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I.2. 
Nadzorni odbor se strinja z ugotovitvijo, da gre za obsežno delo, vendar občinski 
upravi predlaga, da določi končni datum izvedbe postopkov v zvezi z 
zemljiškoknjižnimi postopki za vknjižbo. 
 
II.1. 
NO se je seznanil z navedeno točko Poročila o upoštevanju mnenj in priporočil NO. 
 
II.2. 
NO se je seznanil z odgovorom občinske uprave. NO pričakuje poročilo Komisije za 
popis poškodb na občinskih cestah po izgradnji kanalizacijskega sistema v občini 
Kranjska Gora do 10.10.2008. 
 
II.3. 
NO se je seznanil s točko II.3. Poročila o upoštevanju mnenj in priporočil NO. 
 
III.1. 
NO se je seznanil s točko III.1. Poročila o upoštevanju mnenj in priporočil NO. 
 
III.2. 
NO se je seznanil s točko III.2. Poročila o upoštevanju mnenj in priporočil NO. 
 
III.3. 
NO se je seznanil s točko III.3. Poročila o upoštevanju mnenj in priporočil NO. NO do 
naslednje seje pričakuje, da Občinska uprava pripravi sledečo dokumentacijo: Javni 
razpis za sofinanciranje programov športa v letu 2007, Prijavo Nordijskega društva na 
razpis in Pogodbo o dodelitvi proračunskih sredstev na podlagi razpisa. 
 
 
NO ugotavlja, da po mnenju NO o opravljenem nadzoru realizacije sklepa ¾ - 3. seja 
Občinskega sveta, dne 31.1.2007 – Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje prostora v Občini Kranjska Gora – 
nadzorovana oseba ni v razumnem roku posredovala odzivnega poročila na 
posredovano mnenje NO, ki se glasi: 
 
Nadzorni odbor se je seznanil s posredovano informacijo in naroča županu , da se 
glede na neurejeno  stanje takoj prostopi k  ukrepom za zaščito prostora in sprejemanju 
ustreznih pravnih aktov za ureditev zadev na tem področju dela. Aktivnosti v zvezi z 
realizacijo navedenega pa bo nadzorni odbor v nadaljevanju aktivno spremljal. 
 
Glede na zgoraj povedano NO smatra, da je priporočilo realizirano v celoti. 
 
Prav tako NO ni dobil odzivnega poročila na posredovano mnenje od JP Komunale 
Kranjska Gora in od LTO – Zavoda za turizem občine Kranjska Gora, zato zanju prav 
tako smatra, da je priporočilo realizirano v celoti. 
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Ad. 3) 
 
NO je na podlagi realizacije programa dela NO sprejel naslednji:  
 
SKLEP 37: 
Nadzorovanim osebam se posreduje najavo nadzora nad porabo stroškov 
izobraževanja in usposabljanja za obdobje od 1.1.2007 do 30.6.2008 in sicer: 
 
Občina Kranjska Gora – nadzor se bo vršil dne 23.9.2008 ob 10.00 uri. Vodja nadzora 
je Rajko Petraš, sodelujoča v nadzoru pa Irena Plavčak in Marija Hrovat. 
 
LTO – Zavod za turizem občine Kranjska Gora – nadzor se bo vršil dne 24.09.2008 ob 
16.00 uri. Vodja nadzora je Irena Plavčak, sodelujoča v nadzoru pa Marija Hrovat in 
Mihael Vilman. 
 
JP Komunala Kranjska Gora – nadzor se bo vršil dne 25.09.2008 ob 19.00 uri. Vodja 
nadzora je Irena Plavčak, sodelujoča v nadzoru pa Marija Hrovat in Mihael Vilman. 
 
 
Ad. 4) 
 
NO je od službe za finance prejel dopis za pripravo izhodišč za pripravo proračuna za 
leto 2009. Glede na program dela bo NO po posameznih postavkah pripravil finančni 
načrt za leto 2009. Po dani oceni znaša skupni strošek dela NO cca 17.500 €. Finančni 
načrt se posreduje Občinski upravi. 
 
Predsednica NO seznani člane o vsebini razgovora z županom glede zagotavljanja 
nemotenega dela in nalog NO v skladu s Statutom Občine. Pove, da je župan 
zagotovil, da bo za delo NO zagotovil vso potrebno strokovno in tehnično pomoč. 
 
 
Zapisala:                                                                  
Lijana Ramuš                                                                            Predsednica NO: 

     Irena Plavčak, l.r. 
                                                                                                        


