OBČINA KRANJSKA GORA

Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora
tel.n.c. 04-5809 800, fax. 04-5809 824
direktni telefon 04-5809 818
http://www.kranjska-gora.si/
e-mail: obcina@kranjska-gora.si

NADZORNI ODBOR
OBČINE KRANJSKA GORA

Št.: 032-0014/2014-2
Datum: 11.12.2014
ZAPISNIK
1. konstitutivne seje Nadzornega odbora (v nadaljevanju NO), ki je bila dne 10.12.2014 ob
18.00 uri v mali sejni sobi Občine Kranjska Gora, v Kranjski Gori, Kolodvorska ulica 1b.
Prisotni:
 župan: Janez Hrovat
 člani NO: Marija Z. Falak, Lorna Resman, Špela Vovk, Robert Plavčak, Jože Lavtižar
 notranja revizijska služba: Simona Krese
 finančna služba: Monika Jakelj, Lijana Ramuš

Dnevni red:
1. Imenovanje predsednika NO Občine Kranjska Gora
2. Seznanitev NO z notranjo revizijsko službo
3. Razno

Župan Janez Hrovat je najprej lepo pozdravi vse prisotne. Pove, da je NO organ ključnega
pomena in da je njihovo delo zahtevno in odgovorno. Članom NO je zaželel uspešno delo in
predal besedo Moniki Jakelj.
Monika Jakelj je pojasnila, da je sodelovanje med NO, finančno službo občine in notranjo
revizijsko službo zelo pomembno in iz tega razloga je bila na sejo vabljena tudi notranja
revizorka Simona Krese.

Ad. 1
Monika Jakelj je članom NO pojasnila, da morajo v skladu s Poslovnikom o delu nadzornega
odbora občine Kranjska Gora imenovati predsednika NO.
Marija Z. Falak, ki je bila predsednica NO v preteklem mandatu pojasni, da je delo
predsednika NO zelo težka, zahtevna, strokovna in odgovorna naloga. Pove, da kdorkoli bo
predlagan za predsednika, ga bo podprla.
Robert Plavčak se strinja z njo glede strokovnosti, zahtevnosti in odgovornosti te naloge in
pove, da je pripravljen prevzeti to nalogo, če mu jo ostali člani NO zaupajo.

zapisnik 1.konstitutivne seje NO

Člani NO dajo na glasovanje predlog, da se za predsednika NO imenuje Robert Plavčak.
Člani NO so soglasno sprejeli
SKLEP št. 1:
Na mesto predsednika Nadzornega odbora Občine Kranjska Gora se imenuje Robert Plavčak.

Ad. 2
Predsednik NO preda besedo notranji revizorki Simoni Krese. Revizorka predstavi delo
notranje revizijske službe. Pojasni namen dela revizijske službe in kako pomembno je
sodelovanje NO z notranjo revizijsko službo.
Predsednik NO se ji zahvali za izčrpno pojasnilo.

Ad.3
Pod točko razno predsednik predlaga, da bi bila naslednja seja NO že v ponedeljek
15.12.2014 na kateri bi obravnavali predlog programa dela NO in pa finančni plan NO.
Glede programa dela NO Monika Jakelj omeni, da naj bi bil verjetno nadzor zaključnega
računa proračuna Občine Kranjska Gora že v mesecu marcu pred sejo občinskega sveta.
Notranja revizorka pove, da ni pogoj oziroma, da ni potrebno, da NO pregleda zaključni račun
prej, preden ga obravnava Občinski svet.
Člani NO so tudi mnenja, da bi bilo dobro, da se udeležijo kakšnega kvalitetnega seminarja o
delu nadzornih odborov.

Seja je bila zaključena ob 18.30 uri.

Predsednik NO:
Robert Plavčak, univ.dipl.prav.,l.r.

zapisnik 1.konstitutivne seje NO

