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OBČINA KRANJSKA GORA
NADZORNI ODBOR
OBČINE KRANJSKA GORA

Št.: 032/1-44/2007
Datum: 27.08.2008
ZAPISNIK
12. seje Nadzornega odbora (v nadaljevanju NO), ki je bila dne 26.08.2008, ob 19.00
uri, v mali sejni sobi Občine Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1b, Kranjska Gora.
Prisotni: Irena Plavčak, Marija Hrovat, Petra Mlinar, Mihael Vilman
Odsotni: Rajko Petraš
Predlagan in sprejet je bil naslednji:
DNEVNI RED:
1. Pregled sklepov prejšnje seje NO
2. Obravnava osnutka poročila o opravljenem nadzoru investicije gradnje
telovadnice OŠ Mojstrana
3. Najava nadzora po programu dela NO (nadzor investicije vrtca v Ratečah)
4. Razno
Ad. 1
Člani NO so pregledali sklepe 11. seje in ugotovili sledeče:
Sklep številka 26 je realiziran. Osnutek poročila se obravnava na današnji seji, predlog
poročila pa se v naslednjih dneh posreduje nadzorovani osebi.
Sklep številka 29 je realiziran, preveri se le ali se vsa poročila dejansko lahko tudi
pregledujejo, ker članica NO ugotavlja, da določenih pravil ni mogoče aktivirati.
Sklep številka 30 je realiziran.
Sklep številka 31 je realiziran.
Sklep številka 32 ni realiziran in ostaja v veljavi. Vsebina sklepa je sledeča: Občinska
uprava naj pripravi pregled realizacije vseh mnenj in priporočil, ki jih je sprejel in
podal NO v svojih poročilih o nadzorih v tem mandatu. O ugotovitvah se pisno poroča
do naslednje seje NO.
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Sprejet je bil sledeči:
SKLEP 34:
Nadzorni odbor ponovno poziva Občinsko upravo, da realizacijo mnenj in priporočil
pisno posreduje NO do 10.09.2008.
Sklep št. 33 je realiziran. Računovodja Lijana Ramuš je NO na seji sami, ustno, z
ustrezno pisno dokumentacijo, seznanila o izplačilih sejnin in nagrad. Pri tem je bilo
ugotovljeno, da je izpadlo plačilo sejnine za mesec november 2007, katera pa je bila
članom obračunana in nakazana z zadnjim prejetim nakazilom.

Ad. 2)
Člani NO so pregledali posredovano poročilo s strani vodje nadzora ge. Mlinar, o
opravljenem nadzoru nad investicijo OŠ Mojstrana. Vneseni so bili manjši popravki,
sprejet pa sledeči:
SKLEP 35:
Člani NO so obravnavali in sprejeli predlog poročila o opravljenem nadzoru nad
investicijo OŠ Mojstrana s popravki, ki so vneseni v čistopis predloga poročila.
Predloga poročila je v prilogi zapisnika in se posreduje nadzorovani osebi.

Ad. 3)
NO je na podlagi realizacije programa dela NO sprejel naslednji:
SKLEP 36:
Nadzorovani osebi se posreduje najavo nadzora nad investicijo Vrtec Rateče. Nadzor
se bo vršil dne 09.09.2008 ob 19.00 uri. Vodja nadzora je Mihael Vilman, sodelujoči v
nadzoru pa vsi člani NO.

Ad. 4)
Razprave ni bilo.

Zapisala:
Lijana Ramuš
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Predsednica NO:
Irena Plavčak, l.r.

