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Št.: 032/17-10/2010-LR
Datum: 07.03.2011

ZAPISNIK
3. seje Nadzornega odbora (v nadaljevanju NO), ki je bila dne 03.03.2011 ob 18.00 uri v sejni
sobi Občine Kranjska Gora, v Kranjski Gori, Kolodvorska ulica 1b.
Prisotni člani :

Aleksandra Fertin, Marija Falak Zupančič, Martin Pavlovčič, Emil
Tavčar

Opravičeno odsotni: Slavko Kanalec

Dnevni red:

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda
2. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 2. seje NO z dne 12.01.2011
3. Nadzorni pregledi v letu 2011
a. Dogovor in potrditev nadzornih pregledov, ki se bodo izvedli
b. Dogovor o sestavi delovnih skupin
c. Določitev rokov izvedbe nadzornih pregledov
4. Razno

Ad 1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda
Predsednica NO je ugotovila, da so na seji prisotni štirje člani NO, kar je več kot polovica in s
tem je seja sklepčna. Člani NO so soglasno brez razprave sprejeli dnevni red.

Ad 2. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 2. seje NO
Predsednica je poročala o realizaciji sklepov. Na poročilo predsednice o realizaciji sklepov in
na zapisnik 2. seje NO z dne 12.01.2011 ni bilo pripomb, zato so prisotni člani NO soglasno
potrdili zapisnik in pregled sklepov.
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Ad 3. Nadzorni pregledi v letu 2011
Na podlagi prejetih predlogov nadzorov s strani članov NO in na podlagi razprave, v katero so
bili vključeni vsi prisotni člani NO je predsednica predlagala naslednje sklepe:
SKLEP št. 9 – 03.03.2011
Izvede se nadzorni pregled nad zaključnim računom proračuna Občine Kranjska Gora za leto
2010, v okviru katerega se pregleda investicijske in tekoče transfere.
Cilj nadzora je izrek mnenja o pravilnosti poslovanja občine v letu 2010, v delu, ki se nanaša
na področje investicijskih in tekočih transferov.
Glede na sprejeti sklep, je predsednica predlagala, da se določi člane, ki bodo redni nadzor
izvajali.
SKLEP št. 10 – 03.03.2011
Nadzorni pregled bodo izvajali naslednji člani NO:
•
•
•
•
•

Vodja nadzora
Članica nadzora
Član nadzora
Član nadzora
Član nadzora

- Marija Falak Zupančič
- Aleksandra Fertin
- Emil Tavčar
- Martin Pavlovčič
- Slavko Kanalec

SKLEP št. 11 – 03.03.2011
Čas izvajanja nadzora bo v mesecu aprilu 2011.

SKLEP št. 12 – 03.03.2011
Izvede se nadzorni pregled – Nadzor pravilnosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev v
Lokalni turistični organizaciji Kranjska Gora.

SKLEP št. 13 – 03.03.2011
Nadzorni pregled bodo izvajali naslednji člani NO:
•
•
•
•
•

Vodja nadzora
Članica nadzora
Član nadzora
Član nadzora
Član nadzora

- Marija Falak Zupančič
- Aleksandra Fertin
- Emil Tavčar
- Martin Pavlovčič
- Slavko Kanalec

SKLEP št. 14 – 03.03.2011
Čas izvajanja nadzora bo v začetku meseca maja 2011.
Sklepi so bili soglasno sprejeti.
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Predsednica predlaga, da se ostale nadzore določi in delovne skupine za nadzorne preglede po
programu dela za leto 2011 oblikuje, ko bodo skupine, ki so že imenovane končale s
potrjenima nadzornima pregledoma. Predlog so prisotni soglasno sprejeli in potrdili.
Seja je bila zaključena ob 20.15 uri.

Zapisala:
Lijana Ramuš

Predsednica NO:
Marija Z. Falak, l.r.
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