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.: 032-0014/2014-61
Datum: 30.03.2016

ZAPISNIK

16. seje Nadzornega odbora (v nadaljevanju NO), ki je bila dne 29.03.2016 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 Erzar, Jože Lavtižar
Opravičeno odsotni: Marija Falak Zupančič
Ostali prisotni: Lijana Ramuš, tajnica NO

V uvodu je predsednik najprej vse skupaj lepo pozdravil in ugotovil, da so na seji prisotni
štirje člani, zato je bila seja sklepčna.
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 15. seje NO
2. Obravnava osnutka poročila - Odpoved pogodbe ravnatelja OŠ JV Kranjska Gora.
3. Dogovor o nadzoru Zaključnega računa proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2015
4. Razno
Člani NO so predlagani dnevni red sprejeli soglasno.

Ad 1. Pregled in potrditev zapisnika 15. seje
Predsednik je poročal o realizaciji sklepov. Na poročilo predsednika o realizaciji sklepov in
na zapisnik 15. seje NO z dne 15.03.2016 ni bilo pripomb, zato je predsednik dal na
glasovanje naslednji
SKLEP št. 47:
Potrdi se zapisnik 15. seje NO Občine Kranjska Gora, z dne 15.03.2016.
Glasovanje: Prisotni 4
Za
4
Proti
0
Sklep je bil sprejet.
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Ad 2. Obravnava osnutka poročila - Odpoved pogodbe ravnatelja OŠ JV 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.: 48
Sprejme se osnutek poročila Odpoved pogodbe ravnatelja OŠ JV Kranjska Gora s
pripombami iz razprave in se ga potrdi. Sprejet in potrjen osnutek poročila o
opravljenem nadzornem pregledu se pošlje nadzorovani osebi.
Glasovanje: Prisotni 4
Za
4
Proti
0
Sklep je bil sprejet.
Ad 3. Dogovor o nadzoru Zaključnega računa proračuna Občine Kranjska Gora za leto
2015
Po razpravi med člani NO glede pregleda Zaključnega računa proračuna Občine Kranjska
Gora za leto 2015, so člani NO sprejeli naslednje sklepe:
SKLEP št.: 49
Opravi se pregled nad ravnanjem in razpolaganjem s premoženjem Občine Kranjska
Gora za leto 2015. Poročilo o ravnanju in razpolaganju s premoženjem Občine
Kranjska Gora za leto 2015 naj pripravi strokovna delavka občinske uprave ga. Egidija
Košir Mrovlje.
Glasovanje: Prisotni 4
Za
4
Proti
0
Sklep je bil sprejet.
SKLEP št. 50
V sklopu Zaključnega računa proračuna Občine Kranjska Gora se pregleda naslednje
postavke:
PP 130212 – vzdrževanje kolesarskih poti
KTO 402503 – tekoče vzdrževanje drugih objektov
KTO 402606 – druga nadomestila za uporabo zemljišča
PP 140325 – sanacija in ureditev jezer v Jasni
KTO 402503 – tekoče vzdrževanje drugih objektov
KTO 420500 – investicijsko vzdrževanje in izboljšave
KTO 420801 – investicijski nadzor
KTO 420804 – načrti in druga projektna dokumentacija
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PP 160520 – gradnja, nakup in vzdrževanje stanovanj
KTO 420001 – nakup stanovanjskih zgradb in prostorov
KTO 420401 – novogradnje
KTO 420500 – investicijsko vzdrževanje in izboljšave
KTO 420804 – načrti in druga projektna dokumentacija
PP

070310 – sredstva za zveze, zaščito in reševanje (cela postavka)

Glasovanje: Prisotni 4
Za
4
Proti
0
Sklep je bil sprejet.
SKLEP št. 51
Občinska uprava naj pripravi seznam vsega, kar je Občina Kranjska Gora v letu 2015
dala delati zunanjim izvajalcem (priprave raznih programov, razpisov, javnih naročil,
odvetniške storitve, cenitve itd.). Na podlagi tega seznama se bo NO odločil, kaj od tega
bo pregledal bolj podrobno.
Glasovanje: Prisotni 4
Za
4
Proti
0
Sklep je bil sprejet.

Ad 4. Razno
Pod točko razno so se člani NO soglasno dogovorili, da bo naslednja seja predvidoma v
četrtek 21.04.2016 ob 17.00 uri.

Seja je bila zaključena ob 18.05 uri.

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