OBČINA KRANJSKA GORA
NADZORNI ODBOR
OBČINE 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/
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Št.: 032-0014/2014-43
Datum: 30.12.2015

ZAPISNIK

12. seje Nadzornega odbora (v nadaljevanju NO), ki je bila dne 29.12.2015 ob 17.00 uri v
mali sejni sobi Občine Kranjska Gora, v Kranjski Gori, Kolodvorska ulica 1b.
Prisotni člani : Robert Plavčak, Lorna Resman, Špela Vovk, Marija Falak Zupančič, Jože
Lavtižar
Ostali prisotni: Lijana Ramuš, tajnica NO

V uvodu je predsednik najprej vse skupaj lepo pozdravil in ugotovil, da so na seji prisotni vsi
člani, zato je bila seja sklepčna.
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje
2. Ugovor zoper osnutek poročila - energenti OŠ Mojstrana
3. Ugovor zoper osnutek poročila - energenti OŠ Kranjska Gora
4. Osnutek poročila - nadzor prehrana OŠ Mojstrana
5. Osnutek poročila - nadzor prehrana OŠ Kranjska Gora
6. Razno
Člani NO so predlagani dnevni red sprejeli soglasno.

Ad 1. Pregled in potrditev zapisnika 11. seje
Predsednik je poročal o realizaciji sklepov. Na poročilo predsednika o realizaciji sklepov in
na zapisnik 11. seje NO z dne 26.11.2015 ni bilo pripomb, zato je predsednik dal na
glasovanje naslednji
SKLEP št. 31:
Potrdi se zapisnik 11. seje NO Občine Kranjska Gora, z dne 26.11.2015.
Glasovanje: Prisotni 5
Za
5
Proti
0
Sklep je bil sprejet.

zapisnik 12. seje NO - 29.12.2015

Ad 2. Ugovor zoper osnutek poročila - energenti OŠ Mojstrana
Predsednik NO je ugotovil da ugovora s strani nadzorovane osebe ni bilo. Člani NO so se
strinjali, da je osnutek poročila v redu in zato je predsednik predlagal, da se sprejme naslednji:
SKLEP št. 32:
Osnutek poročila o opravljenem nadzoru PP - 190311 – Osnovna šola Mojstrana 16.
december, KTO – 4133021- tekoči transferi v javne zavode – ogrevanje se sprejme kot
dokončni akt NO Občine Kranjska Gora. Končno poročilo se pošlje nadzorovani osebi.

Glasovanje:

Prisotni 5
Za
5
Proti
0

Sklep je bil sprejet.
Ad 3. Ugovor zoper osnutek poročila - energenti OŠ Kranjska Gora
Predsednik NO je ugotovil da ugovora s strani nadzorovane osebe ni bilo. Člani NO so se
strinjali, da je osnutek poročila v redu in zato je predsednik predlagal, da se sprejme naslednji:
SKLEP št. 33:
Osnutek poročila o opravljenem nadzoru PP - 190310 – Osnovna šola J. Kranjska
Gora, KTO – 4133021 – tekoči transferi v javne zavode – ogrevanje se sprejme kot
dokončni akt NO Občine Kranjska Gora. Končno poročilo se pošlje nadzorovani osebi.
Glasovanje:

Prisotni 5
Za
5
Proti
0

Sklep je bil sprejet.
Ad 4. Osnutek poročila - nadzor prehrana OŠ Mojstrana
Predsednik NO, ki je bil tudi vodja izvedenega nadzora, je na kratko podal pregled poteka
izvedenega nadzora. Po krajši razpravi, v katero so bili vključeni vsi člani NO so se strinjali,
da se osnutek poročila dopolni z nekaterimi predlogi članov NO. In ker na tak predlog ni bilo
pripomb, je predsednik NO predlagal, da se sprejme naslednji:
SKLEP št. 34:
Osnutek poročila o opravljenem nadzoru Osnovna šola Mojstrana 16. december, PP –
190612 – regresirana prehrana, KTO – 411903 – regresiranje prehrane učencev in
dijakov se še dodela in se ga v končni obliki sprejme in potrdi. Sprejet in potrjen
osnutek poročila o opravljenem nadzornem pregledu se pošlje nadzorovani osebi.
Glasovanje:

Prisotni 5
Za
5
Proti
0
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Sklep je bil sprejet.
Ad 5. Osnutek poročila - nadzor prehrana OŠ Kranjska Gora
Predsednik NO, ki je bil tudi vodja izvedenega nadzora, je na kratko podal pregled poteka
izvedenega nadzora. Po krajši razpravi, v katero so bili vključeni vsi člani NO so se strinjali,
da se osnutek poročila dopolni z nekaterimi predlogi članov NO. In ker na tak predlog ni bilo
pripomb, je predsednik NO predlagal, da se sprejme naslednji:
SKLEP št. 35:
Osnutek poročila o opravljenem nadzoru Osnovna šola Josipa Vandota Kranjska Gora,
PP – 190612 – regresirana prehrana, KTO – 411903 – regresiranje prehrane učencev in
dijakov se še dodela in se ga v končni obliki sprejme in potrdi. Sprejet in potrjen
osnutek poročila o opravljenem nadzornem pregledu se pošlje nadzorovani osebi.
Glasovanje:

Prisotni 5
Za
5
Proti
0

Sklep je bil sprejet.

Ad 6. Razno
Pod točko razno so se člani NO soglasno dogovorili, da bo naslednja seja predvidoma v torek
26.01.2016 ob 17. uri.

Seja je bila zaključena ob 17.25 uri.

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