
 
 
 
Zapisnik 10  seje NO 12 6 čistopis.doc 

         
 

 
Št.: 032/1-36/2007 
Datum: 13.06.2008 
 
 
 

Z A P I S N I K 
 
 
10. seje Nadzornega odbora (v nadaljevanju NO), ki je bila dne 12.06.2008, ob 20.00 
uri, v mali sejni sobi Občine Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1b, Kranjska Gora. 
 
Prisotni:  Irena Plavčak, Marija Hrovat, Petra Mlinar, Mihael Vilman in Rajko Petraš 
                             
 
 
 
Predlagan in sprejet je bil naslednji: 
 
DNEVNI RED: 
 

1. Pregled sklepov prejšnje seje NO 
2. Obravnava osnutka poročila o opravljenem nadzoru zaključnega računa 

proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2007 
3. Razno 

 
 
 
Ad. 1 
 
Člani NO so pregledali sklepe 10. seje in ugotovili naslednje: 
 
24. sklep je realiziran. Končna poročila o opravljenih nadzorih v Javnem podjetju 
Komunala Kranjska Gora, LTO – Zavodu za turizem občine Kranjska Gora in Občini 
Kranjska Gora so bila nadzorovanim osebam vročena 23. aprila 2008. 
 
Člani odbora ugotavljajo, da poročila niso bila obravnavana na seji občinskega sveta.  
Ugotavlja se tudi, da za opravljeno delo ni bilo izvedeno plačilo. Prav tako s strani 
župana ni prejetih informacij v zvezi z realizacijo priporočil NO v predloženih 
poročilih. 
 

OBČINA KRANJSKA GORA 
NADZORNI ODBOR 
OBČINE KRANJSKA GORA 
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Tajnica NO poda obrazložitev in pove, da je bilo ob oddaji poročil gradivo za majsko 
sejo občinskega sveta  že pripravljeno in poslano, zato  končnih poročil na  sejo niso  
uvrstiti. Poročila bodo uvrščena na prvo naslednjo redno sejo občinskega sveta, ki bo 
predvidoma v mesecu juliju. 
 
Plačila za opravljene nadzore pa bodo izvršena pri izplačilu sejnin za mesec maj. 
 
25. sklep ni v celoti realiziran, saj ni bil opravljen nadzor investicije OŠ Mojstrana. 
NO se bo sestal v prvi polovici meseca julija in napovedal nadzor investicije. 
 
26. sklep je  realiziran v celoti. 
 
 
Ad. 2) 
 
Po pregledu in obravnavi delnih poročil o nadzoru zaključnega računa proračuna 
občine Kranjska Gora za leto 2007 nadzorni odbor sprejme naslednji: 
 
SKLEP 28: 
V popravljeni obliki (predlog je priloga zapisnika) se pripravi predlog poročila o 
opravljenem nadzoru, ki je soglasno sprejet in se ga posreduje nadzorovani osebi. 
Nadzorovana oseba ima pravico v roku 15 dni od prejema predloga poročila vložiti 
ugovor pri nadzornemu odboru. 
 
 
Ad. 3) 
 
Nadzorni odbor ugotavlja, da je delo nadzornega odbora javno in glede na to sprejme 
naslednji: 
 
SKLEP 29: 
Vsi zapisniki in poročila nadzornega odbora naj se objavljajo na internetni strani 
Občine Kranjska Gora. 
 
 
V nadaljevanju seje predsednica  nadzorni odbor seznani, da je direktor občinske 
uprave Rajko Puš, v zvezi s sklicem današnje seje oporekal glede ure sklica zasedanja 
odbora, glede zagotavljanja administrativne pomoči s strani občinske uprave. 
Predsednica mu je pojasnila, da je bil sklic usklajen z ostalimi člani NO. Zato 
pričakuje, da se sklic NO izvede v skladu z njenim naročilom. Dolžnost župana v 
razmerju do NO pa je, da slednjemu zagotovi nemotene pogoje za normalno delo. S 
pojasnilom so se člani NO strinjali.  
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Zapisala:                                                                  
Lijana Ramuš                                                                              Predsednica NO: 

        Irena Plavčak 
                                                                                                        


