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ZAPISNIK

18. seje NO občine Kranjska Gora, ki je bila v torek, 24.02.2009, ob 16. uri v mali
sejni sobi Občine Kranjska Gora.
Prisotni: Plavčak Irena, Mlinar Petra, Vilman Mihael, Hrovat Marija, Petraš Rajko

Predlagan in potrjen je bil naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled sklepov prejšnje seje
2. Seznanitev in obravnava z razpravo in sklepi 5. točke dnevnega reda 22.
seje OS
3. Razno

Ad 1.
Člani NO so pregledali zapisnik 17. seje in ga potrdili. Sprejeli so naslednji sklep:
.
Sklep 56:
Sklep 17. seje je realiziran.
Ad 2.
Na zahtevo predsednice NO v zvezi z 22. sejo občinskega sveta, je bil s strani
direktorja občinske uprave (župan je bil v tem tednu odsoten) posredovan zvočni
zapis 5. točke dnevnega reda. Zvočni zapis je bil s strani predsednice posredovan tudi
ostalim članom NO. Člani so ga poslušali in se seznanili z njegovo vsebino.
NO je ponovno pregledal in proučil določbe Statuta Občine in Poslovnika o delu NO
ter ugotovil, da NO dela po predpisih. Razpravo na 5. točko dnevnega reda na 22. seji
OS je razumeti kot osebno degradacijo tako predsednice kot vseh ostalih članov NO.

Razprava je bila vodena kot kritika dela NO v zvezi s postopki, vsebinami in očitki
glede strokovnosti in drugih znanj in članica OS je odprla razpravo na program dela
NO in končna poročila NO, s katerimi se je OS že seznanil na 21. redni seji in o tem
sprejel sklep. Na tej seji pa je bila 5. točka dnevnega reda: Končna poročila NO o
opravljenih nadzorih (pregledi potnih nalogov).
NO ugotavlja, da je predsedujoči očitno kršil določila Poslovnika OS, saj je
dovoljeval, da je svetnica razpravljala o zadevi, ki ni bila na dnevnem redu.
Postopkovno je bilo kršeno tudi določilo o dolžini razprave, saj je svetnica govorila
neprekinjeno 12,04 minute.
Člani NO so glede na interpretacijo in način izvajanja razprave tudi v nadaljevanju,
ugotovili, da določeni člani OS ne poznajo vloge in namena dela NO.
Po daljši razpravi in izraženih mnenjih vseh članov je bil soglasno sprejet :
Sklep 57:
NO županu posreduje pisno mnenje k načinu vodenja 5. točke dnevnega reda 22.
seje OS. Pisno mnenje predsednica NO županu vroči osebno.
Ad 3.
Ob pregledu dokumentacije NO, s strani tajnika NO, je bilo NO sporočeno, da je v
programu dela za leto 2009, pri navedbi nadzora navedena napačna letnica. Člani NO
so vpogledali v dokument in sklep 21. seje OS, na kateri se je občinski svet že
seznanil s programom dela za leto 2009. Ugotovili so, da je prišlo do tipkarske napake
in sicer pri letnici: Nadzor proračuna in zaključnega računa za leto 2008 in ne za leto
2009. Na podlagi navedenega je NO sprejel naslednji:
Sklep 58:
Za pravilen postopek popravka te tipkarske napake se zaprosi pristojno
strokovno sodelavko občinske uprave.
Trenutno se v skladu s programom dela NO izvaja nadzor nad izvajanjem stanovanjske
politike v zvezi z dodelitvijo občinskih stanovanj nad zdravstvenim domom v Kranjski
Gori. V zvezi s tem NO prosi strokovno službo občinske uprave za izpis kartic
proračunske postavke 061003 za leto 2006, 2007 in 2008.

Seja je bila zaključena ob 17.25 uri.

Zapisnik vodila:
Lijana Ramuš

Predsednica NO:
Irena Plavčak

