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OBČINA KRANJSKA GORA
NADZORNI ODBOR
OBČINE KRANJSKA GORA

Št.: 032/1-5/2007
Datum: 02.03.2007
ZAPISNIK
2. seje Nadzornega odbora (v nadaljevanju NO), ki je bila dne 28.02.2007 ob 17.00 uri
v mali sejni sobi Občine Kranjska Gora, v Kranjski Gori, Kolodvorska ulica 1b.
Prisotni člani : Irena Plavčak, Mihael Vilman in Rajko Petraš.
Opravičeno odsotni: Petra Mlinar, Marija Hrovat
Dnevni red:
1. Imenovanje predsednika NO Občine Kranjska Gora
2. Plan dela za leto 2007
3. Pregled Poslovnika o delu nadzornega odbora

Ad. 1
Župan Jure Žerjav je lepo pozdravil vse prisotne in jih prosil, da podajo predloge za
izvolitev predsednika NO.
Članica NO Irena Plavčak je predlagala, da se k prvi točki dnevnega reda, doda še
izvolitev namestnika predsednika.
Člani NO so po razpravi za predsednico predlagali Ireno Plavčak, za namestnika
predsednice pa Rajka Petraša.
Župan je po opravljeni razpravi članom NO predlagal v sprejem naslednja sklepa:
SKLEP 1: Za predsednico Nadzornega odbora se imenuje Irena Plavčak.
SKLEP 2: Za namestnika predsednice Nadzornega odbora se imenuje Rajko Petraš.
Na podlagi glasovanja je župan ugotovil, da sta bila oba sklepa soglasno sprejeta.
Župan je novoizvoljeni predsednici in namestniku predsednice čestital za izvolitev in
jima zaželel uspešno delo.
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Ad. 2
Člani NO so se po razpravi sprejeli
SKLEP 3:
Do naslednje seje NO se pripravi predlog programa dela za leto 2007, ki bo dan v
razpravo in potrditev na naslednji seji. Seja NO se skliče pred redno sejo Občinskega
sveta v mesecu marcu.
Zaradi priprave programa dela Občinska uprava vsem članom NO posreduje sledeča
gradiva:
-

Razvojni program občine Kranjska Gora 2004 – 2010
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Kranjska Gora
za leto 2006
Zaključni račun proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2006
Odlok o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2007.

Ad. 3
Članom NO je bil s strani občinske uprave predložen veljavni Pravilnik o delu NO.
Pojasnjeno je bilo, da so v pripravi spremembe in dopolnitve Statuta Občine Kranjska
Gora, ki spreminjajo tudi določbe o NO, zato je smiselno počakati na sprejem
sprememb Statuta Občine Kranjska Gora.
Ugotovljeno je bilo, da je Poslovnik zaradi datuma sprejema (28. 5. 1999) star in ni
usklajen z novo zakonodajo, zato je sprejet
SKLEP 4:
Pristojna strokovna služba Občinske uprave naj v skladu s sprejetimi spremembami
Statuta Občine Kranjska Gora pripravi osnutek novega Poslovnika o delu Nadzornega
odbora. Osnutek naj vsebuje tudi določila o izvedbi korespondenčnih sej NO in
določila v zvezi z hujšimi kršitvami predpisov.

Zapisnik vodila
Lijana Ramuš
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Predsednica NO
Irena Plavčak, l.r.

