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Datum. 29.01.2009

ZAPISNIK

17. seje NO občine Kranjska Gora, ki je bila v sredo, 28.01.2009, ob 19. uri v mali
sejni sobi Občine Kranjska Gora.
Prisotni: Plavčak Irena, Mlinar Petra, Vilman Mihael
Odsotnost sta opravičila: Hrovat Marija, Petraš Rajko
Predlagan in potrjen je bil naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled sklepov prejšnje seje
2. Obravnava mnenj in ugovorov na predloge poročil o nadzoru potnih nalogov
(Občina, LTO, Komunala) in sprejem končnih poročil
3. Najava nadzora po programu dela NO
4. Razno

Ad 1.
Zapisnik 16. seje so člani NO prejeli s sklicem. Zapisnik je bil pregledan in soglasno
sprejet.
Sklep 54:
Nadzorni odbor Občine Kranjska Gora je pregledal sklepe in ugotovil, da so
sklepi v celoti realizirani.
Ad 2.
Občinski upravi, LTO – Zavodu za turizem Kranjska Gora in Komunali Kranjska Gora
so bili posredovani predlogi poročil o pregledu potnih nalogov. NO ugotavlja, da v
zakonsko določenem roku za posredovanje ugovora, mnenja oziroma pripomb le-teh s
strani nadzorovanih oseb ni prejel.
Sklep 55:
Po ponovnem pregledu predlogov poročil nadzorovanih oseb, NO soglasno
sprejme sklep, da vsebino predlogov poročil potrdi kot končna poročila o
opravljenih nadzorih. Končna poročila so priloga zapisnika. Končna poročila se
posredujejo nadzorovanim osebam, županu in občinskemu svetu občine Kranjska
Gora.

Ad 3.
NO na podlagi programa dela za leto 2009 najavlja nadzor:
Izvajanje stanovanjske politike v zvezi z dodelitvijo občinskih stanovanj nad
zdravstvenim domom v Kranjski Gori. Nadzor se bo vršil dne 18.02.2009, ob 17. uri.
Sodelujoči v nadzoru bodo vsi člani NO, predsedovanje pa bo prevzela Irena Plavčak.
NO nalaga občinski upravi, da v času nadzora zagotovi vpogled nad celotno
dokumentacijo glede dodeljevanja občinskih stanovanj (stanovanjski program, javni
razpis, Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, vloge prosilcev,
točkovni zapisnik, prednostne liste, odločbe o dodelitvi stanovanja in ostalo
dokumentacijo ).
V kolikor občinska uprava smatra za potrebno, se pred določenim datumom lahko
opravi tudi začetni sestanek. V kolikor pa do datuma nadzora interes s strani občinske
uprave ne bo izkazan, se navedenega dne prične z nadzorom.

Ad 4.
NO ugotavlja, da na obvestilu o nakazilu sejnin in nagrad ni razvidno konkretno
izplačilo, glede na vrsto opravljenega dela. Zaradi transparentnosti in v izogib napak
pri izplačilih, NO predlaga, da se na obvestilu o nakazilu konkretno navede vrsta
izplačila. V kolikor program za obračun in izplačilo sejnin in nagrad tega ne omogoča,
se to vpiše ročno.

Seja je bila zaključena ob 19.45 uri.

Zapisnik vodila:
Lijana Ramuš

Predsednica NO:
Irena Plavčak

