OBČINA KRANJSKA GORA
NADZORNI ODBOR
OBČINE KRANJSKA GORA
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Št.: 032-0014/2014-25
Datum: 29.08.2015

ZAPISNIK

8. seje Nadzornega odbora (v nadaljevanju NO), ki je bila dne 27.08.2015 ob 17.00 uri v mali
sejni sobi Občine Kranjska Gora, v Kranjski Gori, Kolodvorska ulica 1b.
Prisotni člani : Robert Plavčak, Lorna Resman, Špela Vovk, Jože Lavtižar, Marija Falak
Zupančič
Ostali prisotni: Egidija Košir Mrovlje, višja svetovalka I in Lijana Ramuš, tajnica NO

V uvodu je predsednik najprej vse skupaj lepo pozdravil in ugotovil, da so na seji prisotni vsi
člani, zato je bila seja sklepčna.
Dnevni red:
1. Pregled in sprejem zapisnika 7. redne seje
2. Obravnava Poslovnika o delu NO Občine Kranjska Gora
3. Ugovor na osnutek poročila - pločniki
4. Dogovor o nadaljnjem delu po programu dela NO
5. Razno
Člani NO so predlagani dnevni red sprejeli soglasno.

Ad 1. Pregled in potrditev zapisnika 7. seje
Predsednik je poročal o realizaciji sklepov. Na poročilo predsednika o realizaciji sklepov in
na zapisnik 7. seje NO z dne 11.06.2015 ni bilo pripomb, zato je predsednik dal na glasovanje
naslednji
SKLEP št. 17:
Potrdi se zapisnik 7. seje NO Občine Kranjska Gora, z dne 11.06.2015.
Glasovanje: Prisotni 5
Za
5
Proti
0
Sklep je bil sprejet.

zapisnik 8 seje NO - 27.08.2015 - čistopis

Ad 2. Obravnava Poslovnika o delu NO Občine Kranjska Gora
Egidija Košir Mrovlje je na seji predstavila osnutek novega Poslovnika o delu NO Občine
Kranjska Gora. Članom je obrazložila vse nove spremembe in predloge, ki naj bi jih vseboval
nov Poslovnik. V razpravi so člani podali še nekaj pripomb, predlogov in vprašanj na katere
je bilo odgovorjeno v celoti. Člani NO na osnutek novega Poslovnika o delu NO Občine
Kranjska Gora niso imeli pripomb, zato je predsednik NO dal na glasovanje naslednji
SKLEP št. 18:
Poslovnik o delu NO Občine Kranjska Gora se z vsemi spremembami in dopolnitvami
sprejme v končni obliki in potrdi. Sprejet in potrjen Poslovnik o delu NO Občine
Kranjska Gora se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Pred objavo se članom pošlje predlog čistopisa akta v končni pregled.
Glasovanje:

Prisotni 5
Za
5
Proti
0

Sklep je bil sprejet.
Ad 3. Ugovor na osnutek poročila – pločniki
Nadzorovana oseba je poslala NO Občine Kranjska Gora ugovor zoper osnutek poročila.
Člani so pregledali vse pripombe v ugovoru in se strinjali, da se jih sprejme in upošteva v
končnem poročilu, s tem, da NO nekatere svoje ugotovitve in priporočila še vedno vnese v
končno poročilo. Po kratki razpravi je predsednik NO dal na glasovanje naslednji:
SKLEP št. 19:
Vodja nadzora vnese pripombe iz ugovora v Osnutek poročila o opravljenem
nadzornem pregledu investicije Pločniki v Gozd Martuljku. Popravljen osnutek poročila
o opravljenem nadzornem pregledu investicije Pločniki se sprejme kot dokončni akt NO
Občine Kranjska Gora. Končno poročilo se pošlje nadzorovani osebi.
Glasovanje:

Prisotni 5
Za
5
Proti
0

Sklep je bil sprejet.
Ad 4. Dogovor o nadaljnjem delu po programu dela NO
Po kratki razpravi glede nadzorov, ki naj bi jih opravili po programu dela NO, so člani NO
sprejeli naslednji:
SKLEP št. 20:
Izvede se nadzorni pregled nad poslovanjem in ravnanjem z energenti v obeh osnovnih
šolah v občini Kranjska Gora in sicer:
-

PP - 190310 – Osnovna šola J. Vandota Kranjska Gora
KTO – 4133020 – tekoči transferi v javne zavode - materialni stroški
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-

KTO - 4133021 - tekoči transferi v javne zavode - ogrevanje
PP - 190311 – Osnovna šola 16. decembra Mojstrana
KTO – 4133020 – tekoči transferi v javne zavode - materialni stroški
KTO - 4133021 - tekoči transferi v javne zavode - ogrevanje

Cilj nadzora je podati ugotovitve o pravilnosti poslovanja Občine in obeh osnovnih šol v
delu, ki se nanaša na poslovanje in ravnanje z energenti.
Nadzorni pregled bodo izvajali naslednji člani NO:


Vodja nadzora

- Robert Plavčak

Ostali člani bodo sodelovali po področjih.
 Članica nadzora - Lorna Resman
 Članica nadzora - Špela Vovk
 Član nadzora
- Jože Lavtižar
 Članica nadzora - Marija Falak Zupančič
Predvideni čas izvajanja nadzora je torek 29.09.2015 po redni seji, ki se bo pričela ob 17.00
uri.
Naslednji se izvede nadzorni pregled nad poslovanjem in ravnanjem s šolsko prehrano v
obeh osnovnih šolah v občini Kranjska Gora in sicer:
-

PP - 190612 – regresirana prehrana
KTO - 411903 – regresiranje prehrane učencev in dijakov

Cilj nadzora je podati ugotovitve o pravilnosti poslovanja Občine in obeh osnovnih šol v
delu, ki se nanaša na poslovanje in ravnanje s šolsko prehrano.
Nadzorni pregled bodo izvajali naslednji člani NO:


Vodja nadzora

- Robert Plavčak

Ostali člani bodo sodelovali po področjih.
 Članica nadzora - Lorna Resman
 Članica nadzora - Špela Vovk
 Član nadzora
- Jože Lavtižar
 Članica nadzora - Marija Falak Zupančič
Predvideni čas izvajanja nadzora je po predlogu članice NO mesec oktober.
Na obeh nadzorih naj bodo s strani Občine Kranjska Gora in s strani Osnovne šole Kranjska
Gora in Osnovne šole Mojstrana prisotne vse osebe odgovorne za to področje.
Glasovanje:

Prisotni 5
Za
5
Proti
0

Sklep je bil sprejet.
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Ad 5. Razno
Dokončati je potrebno še nadzorni pregled nad premoženjem Občine Kranjska Gora in sicer:
-

KTO 72 - Kapitalski prihodki
KTO 722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
PP 160620 – nakup zemljišč
PP 160610 – urejanje zemljišč

Ko bo NO prejel še dodatno dokumentacijo za katero je zaprosil in ki je potrebna za
dokončanje tega nadzora, bo sprejel osnutek poročila, ki ga bo obravnaval predvidoma na
naslednji seji.
Članom NO naj se posreduje v seznanitev končno poročilo zunanjih izvajalcev, ki se nanaša
na poslovanje Občine Kranjska Gora . Informacijo o tem preveri tajnica NO do naslednje seje.
Seja je bila zaključena ob 18.00 uri.

Tajnica NO
Lijana Ramuš
Predsednik NO:
Robert Plavčak, univ.dipl.prav., l.r.
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