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://obcina.kranjska-gora.si/
e-mail: obcina@kranjska-gora.si

Datum: 12.6.2015
ZADEVA: Odgovor na svetniško vprašanje
Na zadnji seji občinskega sveta Občine Kranjska Gora, ki je bila v sredo dne 10.6.2015, je
svetnica Vesna Kovačič v razpravi na poročila revizorjev izrazila dvom o ugotovitvah NO
Občine Kranjska Gora, glede na posredovane ugotovitve zunanjih revizorjev pri pregledu
Investicije Ljudski dom v Občini Kranjska Gora.
V izogib različnim dvomom in nejasnostim, daje NO občine v zvezi s tem naslednje
pojasnilo:
Nadzorni odbor je na tej isti seji podal Končno poročilo o opravljenem nadzoru investicije
Ljudski dom v Občini Kranjska Gora. Poročilo ima značaj dokončnega akta, s katerim se je
občinski svet tudi seznanil. Razprava sicer ni bila predvidena, lahko pa bi kdorkoli kaj vprašal
ali dobil še dodatna pojasnila v zvezi z izvedenim nadzorom.
Predmet nadzora je bil pregled vodenja postopkov začetka investicije, do izbire izvajalca, kar
je bilo ob predstavitvi končnega poročila tudi povedano. Pregledane so bile vse listine in
ostala dokumentacija, ki so se nanašale na to obdobje. Pri tem je nadzorni odbor preverjal
pravilnost poslovanja v smislu zakonitosti in smotrnosti poslovanja organa in v zvezi s tem
podal svoje ugotovitve, kot izhajajo iz končnega poročila.
Ugotovitve zunanje revizije pa se očitno nanašajo na področje in predmet nazora, ki ga NO
občine ni kontroliral. NO občine se bo s končnim poročilom seznanil na eni izmed naslednjih
sej. V kolikor se bodo potrdile ugotovitve, ki so bile navedene na seji OS, lahko NO v okviru
svojih pristojnost poda pobudo računskemu sodišču Republike Slovenije, da opravi celovito
revizijo predmetne investicije.
Pristojnosti nadzornega organa občine in revizije niso identična, saj NO ni revizijski organ,
temveč ta pregleduje kar je bilo že narejeno. Zato NO ne svetuje in ne izdaja mnenj, temveč
na podlagi svojih ugotovitev najprej v osnutku in nato še v končnem poročilu poda svoje
ugotovitve in priporočila ter predloge. Bistvo poročila je torej poročati o napakah, morebitnih
nepravilnostih ali nesmotrnostih, vse z namenom izboljšanja poslovanja nadzorovanega
organa ali osebe. V primeru ugotovljenih hujših kršitvah ali sumu kaznivega dejanja, pa mora
NO občine postopati v skladu s Poslovnikom NO občine in Statutom Občine Kranjska Gora.
Predsednik NO:
Robert Plavčak,univ.dipl.prav.,l.r.
Posredovano, vsem po e pošti:
- Županu občine
- vsem članom OS
- direktorici OU
- članom NO
- arhiv
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