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Številka: 

Datum: 06.04.2022 

 

ZAPISNIK 

 

10. redne seje Nadzornega odbora Občine Gorenja vas – Poljane, ki je potekala v torek, 

6. aprila 2022, ob 15. uri v mali sejni sobi Sokolskega doma Gorenja vas. 

 

Prisotni člani odbora: Silvo Pivk, Barbara Radič, Milena Alič, Petra Buh 

Opravičeno odsotni člani odbora: Mihaela Kokalj 

Ostali prisotni: Elizabeta Rakovec, Luka Prezelj, Katarina Dolenc,  Irena Podobnik 

Predsednik nadzornega odbora Silvo Pivk vse navzoče lepo pozdravi, nato pa članom NO 

predlaga v potrditev naslednji: 

Dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 9. seje NO 

2. Obravnava  zaključnega računa proračuna OGVP za leto 2021 

3. Priprava predloga za podrobni nadzor izvrševanja posameznih postavk proračuna za leto 

2021 skladno s programom dela 

4. Razno 

Člani odbora soglasno z dvigom rok potrdijo predlagani dnevni red. 

 

(1) 

Člani NO pregledajo zapisnik 9. redne seje NO, ki je potekal 13. 12. 2021 in ga soglasno 

potrdijo. 

 

(2) 

Člani NO so prejeli zaključni račun proračuna OGVP za leto 2021 v elektronski in fizični 

tiskani obliki. S posredovanjem gradiva so bili zadovoljni, ker se je upoštevalo 

priporočilo, da prejmejo gradivo tudi v elektronski obliki. 

Katarina Dolenc in Luka Prezelj predstavita ključne dele zaključnega računa proračuna 

in poslovanje režijskega obrata občine za leto 2021. 

Silvo Pivk se zahvali za predstavitev zaključnega računa občine GVP za leto 2021 in 

odpre razpravo. 

Petra Buh najprej opozori na pravopisne napake v prejetem gradivu zaključnega računa 
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proračuna občine GVP za leto 2021. 

Silvo Pivk naloži prosi občinsko upravo, da vse pravopisne napake v tekstu do oddaje 

zaključnega računa v sprejem občinskemu svetu, odpravi. 

Katarina Dolenc in Luka Prezelj si opozorila zapišeta in zagotovita, da bodo napake do 

oddaje zaključnega računa v sprejem občinskemu svetu, odpravljene. 

V nadaljevanju so člani NO v zvezi z Zaključnim računom proračuna občine Gorenja vas - 

Poljane za leto 2021postavili naslednja vprašanja: 
➢ Petra Buh vpraša: Zakaj pri bilanci režijskega obrata v obrazložitvi tabele v delu, v katerem 

predstavljate ostalo dejavnost, navajate, da so grobarine hkrati strošek kot tudi prihodek 

občine, čeprav v bilanci to ni razvidno, saj je znesek prihodkov višji kot znesek odhodkov v 

tem delu? 

➢ Luka Prezelj odgovori: Grobarine predstavljajo večinski del prihodkov od prodaje storitev 
za ostalo dejavnost RO in večinski del stroškov storitev za ostalo dejavnost RO, kar pa še ne 

pomeni, da se na prihodkovnih in odhodkovnih kontih ne nahaja drugih prihodkov in 

stroškov za ostalo dejavnost RO. Na strani stroškov so tukaj denimo tudi stroški zavarovalnih 

premij, na strani prihodkov pa so poleg grobarin tudi prihodki od najema mrliških vežic in 

ostalo.  

➢ Petra Buh vpraša: Zakaj je zapadla neporavnana obveznost do podjetja SGP Zidgrad Idrija 

d.d.? 

➢ Elizabeta Rakovec in Luka Prezelj odgovorita: Zneski, ki se vodijo kot zapadle 

neporavnane obveznosti, predstavljajo v bistvu predstavljajo 10% zadržanih vrednosti 

izstavljenih računov, s katerim se občina zavaruje za dobro izvedbo del pred zaključkom 

gradnje in izdajo bančne garancije. Računovodski program Cadis, ki ga občina uporablja, ne 

omogoča drugačnega knjiženja. Obljubita, da bo občinska uprava kontaktirali podjetje Cadis, 

v kolikor nam lahko ponudijo rešitev za ta primer, da bi vodili evidenco zadržanih sredstev 

na prejetih fakturah na drugačen način. 

➢ Petra Buh predlaga, da bi se vzpostavila temeljnica v višini zadržanih sredstev z datumi, ki 

bi prikazovala, da obveznost še ni zapadla v plačilo.   

➢ Petra Buh vpraša: Ali je prišlo pri tabeli odprte postavke kupcev, na kontu 120000 – terjatve 

do fizičnih oseb, do zamika vrstice? 

➢ Luka Prezelj odgovori: Do zamika vrstice ni prišlo. V tej vrstici je seštevek terjatev vseh 

fizičnih oseb (samostojni podjetniki in gospodinjstva), saj zaradi varstva osebnih podatkov 

njihovih imen ne razkrivamo. 

➢ Petra Buh vpraša: Kaj se dogaja z visokimi zapadlimi odprtimi terjatvami (komunalni 

prispevek in turistična taksa). Vpraša, zakaj je temu tako in zakaj občina nič ne dela na tem, 

da bi se to izterjalo? 

➢ Elizabeta Rakovec odgovori: Terjatve v glavnem predstavljajo neporavnani komunalni 

prispevki gospodinjstev na Hotavljah, Dobravšcah in v drugih naseljih, kjer je bila na novo 

zgrajena kanalizacija. Strošek prispevka na gospodinjstvo je približno 2.000,00 EUR ali več 

na posamičen objekt. Med dolžniki so posamezna gospodinjstva z likvidnostnimi težavami in 

tudi osebnimi stečaji. Župan ne podpira odpisa terjatev, zato terjatev ostaja v knjigah tudi več 

let. Ker kot občina poskušamo pristopati življenjsko in verjetno za vsako neporavnano 

obveznostjo v večji višini lahko obstaja tudi finančna stiska dolžnika, doslej nismo še 

uporabili skrajnih postopkov izterjave. 
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➢ Silvo Pivk doda: Glede na dejstvo, da je kanalizacijsko omrežje zgrajeno in naj bi prispevalo 

k čistejšem okolju, je nujno, da se priklopi na omrežja izvajajo, ampak po drugi strani tudi 

poravnajo obveznosti do občine. Tudi dajatev na mesečni ravni, ki je prikazana na položnici, 

bi se za gospodinjstva zmanjšala, saj se jim ob dejstvu, da niso priklopljeni na kanalizacijo, 

zaračunala pavšal za praznjenje greznice in višja okoljska dajatev. 

➢ Elizabeta Rakovec dopolni odgovor: V pomoč nam tudi v prihodnje ne bo na novo sprejet 

gradbeni zakon, ki določa, da se komunalni prispevek ne poravna pred pričetkom gradnje 

objekta.  Do sedaj je bilo pogojeno, da je potrebno komunalni prispevek poravnati pred izdajo 

gradbenega dovoljenja. Že sedaj pa smo izvajali priklope na kanalizacijo le plačnikom 

komunalnega prispevka in stroškov priklopa.  

➢ Petra Buh vpraša: Zakaj je terjatev na kontu 140000 do EKO sklada v znesku 280.546,81 

EUR med zapadlimi terjatvami? 

➢ Elizabeta Rakovec odgovori: Občina bo do teh sredstev upravičena, ko bo investicija 

Prizidek vrtca Agata Poljane, zaključena na način, da bodo poplačane vse situacije (zadnja še 

ni zapadla v plačilo), vključno z zadržanimi sredstvi. Prvotno je bilo dogovorjeno, da bo 

investicija zaključena poleti 2021, vendar se je rok podaljšal na 31.12.2021. Zahtevek je bil že 

oddan, v oddaji zahtevka  je bilo predstavljeno in dokazano z meritvami in standardi, da je 

novi prizidek vrtca Agata Poljane energetsko skladen s pogoji EKO sklada. Do sredstev je 

občina upravičena in jih bomo prejeli ob zaključku meritev in izdanih standardov. 

➢ Petra Buh pripomni: Zadeva je torej enaka kot pri obveznostih za zadržana sredstva. Ta 

terjatev po pojasnilih občine ne sme biti zapadla terjatev. 

➢ Petra Buh vpraša: Zakaj so bila Zavodu Poljanska dolina razporejena sredstva iz STC Stari 

vrh. Ali tudi Škofja Loka ni vplačala svojega dela v STC Stari vrh?  

Elizabeta Rakovec odgovori: Sredstva, predvidena za STC Stari vrh, so bila prerazporejena 

na Zavod Poljanska dolina zaradi likvidnostnih težav zavoda. Zavod Poljanska dolina je 

pandemija koronavirusa zelo prizadela, saj so bila omejena ali pa prepovedana zbiranja in 

druženja ljudi na prireditvah in srečanjih. S tem je tudi izpad dohodka višji. V upravljanju 

imajo Šubičevo hišo, Dvorec Visoko in Telovadnico pri OŠ Ivana Tavčarja, kar pomeni, da 

tekoči materialni stroški nastajajo, prihodek pa je bil okrnjen. Zavod Poljanska dolina je za 

občino prevzel vse obveznosti v povezavi pridobivanja in izvajanja Zelene sheme slovenskega 

turizma (ZSST), ki je nacionalni program in certifikacijska shema, ki je pod krovno znamko 

SLOVENIA GREEN.  

Sredstva, predvidena v proračunu za STC Stari vrh, niso bila nakazana, Škofja Loka pa naj bi 

svoj del sredstev nakazala. V Škofji Loki so se sestali občini lastnici STC na temo spremembe 

koncepta STC Stari vrh in s Smučarko zvezo Slovenije podpisale dogovor o razvijanju 

panožnega alpskega smučarskega centra, obstoječi STC Stari vrh pa bi se likvidiral. 

Predvideva se ustanovitev novega zavoda za vodenje alpskega smučarskega centra. 

➢ Petra Buh vpraša: Čemu zopet prerazporeditve in takšno povečanje na postavki zimske 

službe? 

➢ Elizabeta Rakovec odgovori: Občina Gorenja vas – Poljane je zelo razgibana občina, kar 

pomeni, da v kolikor v nižinah ni snega, to še ne pomeni, da v višje ležečih krajih ni poledice 

in spolzkega vozišča. Posipati je potrebno cestišče tudi če ni snega. Težko je predvideti 

stroške zimske službe. Dalj časa občina opozarja Ministrstvo na nesorazmerno porazdelitev 

sredstev glede lege občine in dolžine cest. 
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➢ Petra Buh predlaga: V izračun stroškov zimske službe bi bilo smiselno vzeti večletno 

povprečje porabljenih sredstev in na osnovi tega izračuna določiti predvideno porabo, ne pa 

da se za proračunski plan vzame preteklo realizacijo, saj lahko nadpovprečno topla zima 

napačno odraža povprečno zimsko stanje. 

➢ Petra Buh vpraša: Kaj vsebujeta proračunski postavki 902 in 951, ki sta znatno višji? 

➢ Elizabeta Rakovec odgovori: Sredstva so bila porabljena za promocijo občine, informiranje 

občanov, sponzoriranju predstave, nagrada skakalkama (Klinec in Križnar) za uspehe na 

športnem področju, pogostitvam funkcionarjev z lokalnimi izdelki in pridelki, izdelavo 

transparentov (obletnica šole, poklon skakalkam), sofinanciranje zbornikov, denimo 

Grenjevaško in Hotaveljsko skozi čas, stroški reprezentance, ki se vršijo v Dvorcu Visoko.  

Nadzornemu odboru je bil na seji predložen tudi izpis kartice vseh izvršenih zadevnih plačil. 

➢ Milena Alič vpraša: Zakaj je v letu 2021 več odhodkov kot prihodkov? 

➢ Luka Prezelj odgovori: Občina si proračunski primamljaj tekočega leta lahko privošči do 

višine stanja sredstev na računih preteklega leta. Občina je imela konec leta 2020 na računu  

1.486.817 EUR, v letu 2021 pa realizirala za 661.637 EUR več odhodkov kot prihodkov, 

odplačala za 326.653 EUR dolgov iz naslova posojilni pogodb in prejela za 32.156 EUR 

vrnjenih posojil, zato je bilo stanje sredstev na računih občine konec leta 2021 enako 

530.682,69 EUR. To enostavno pomeni, da bi lahko bila negativna razlika med prihodki in 

odhodki občine še za 530.682,69 EUR večja, toda takrat občina ne bi imela več sredstev na 

računu.  

➢ Milena Alič vpraša: Zakaj je prišlo do tako nizkega odstotka transfernih prihodkov – splošni 

del zaključnega računa? 

➢ Elizabeta Rakovec odgovori: Kot je že predhodno bilo pojasnjeno, bodo sredstva EKO 

sklada izplačana ob zaključku investicije prizidka Vrtca Agata Poljane. Težko je dobiti 

izvajalce del, ker se veliko gradi. Tipičen primer je KD Lučine, ker je izvajalec Bradeško Janez 

s.p., ki naj bi izvajal dela, pa dela na vodovodu Todraž – Lučine kot podizvajalec. Za vodovoda, 

ki se trenutno gradita v občini, prej omenjeni Todraž – Lučine in Vršajn-Brda, ni bila izplačana 

sofinancerska pogodba v višini 1.500.000,00 EUR, kljub dejstvu da so sredstva bila s sklepom 

pravočasno odobrena. Pogodba o sofinanciranju je bila podpisana z velikim zamikom šele v 

letu 2022, zaradi česar je izpadel celoten predviden prihodek za leto 2021.  

Pri glavnini nižjih indeksov gre za vsebinske razloge, denimo pri cesti Trebija - Sovodenj, kjer 

občina sofinancira most čez reko na Fužinah, se gradnja slednjega jeseni 2021 ni začela, saj 

so se prednostno izvajala druga dela, ki jih financira DRSI. Investitor je dal prednost drugim 

delom, občina pa je imela v leti 2021 v ta namen rezervirana sredstva. Podoben primer je 

kanalizacija Dobenska Amerika, kjer se je gradilo podporne zidove, kar pomeni veliko število 

težkih kamionov. Če bi tu že hiteli z ureditvijo ceste, bi le ta bila po izvedbi del že 

poškodovana. Dela so se prestavila v naslednje leto, kljub zagotovljenim sredstvom za ta 

namen. 

➢ Milena Alič vpraša: Zakaj so se povečali administrativni stroški občinske uprave stroški 

civilne zaščite? 

➢ Elizabeta Rakovec odgovor: Na osnovi petletnega plana, potrjenega s strani občinskega 

sveta, so se sredstva namenila za nakup uniform in opreme za člane občinskega štaba Civilne 

zaščite ter pripomočkov ekip prve pomoči in druge namene, kot so pisno obrazloženi v 

obrazložitvah zaključnega računa. 
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➢ Milena Alič vpraša: Glede na sedanjo rast cen, v leti 2021 še ni bilo bistvenega povečanja, 

ampak materialni stroški pri OŠ Poljane in OŠ Ivana Tavčarja so precej višji od predvidenih, 

zakaj? 

➢ Elizabeta Rakovec odgovor: Sredstva so se porabila skladno s sprejetim proračunom in 

rebalansom proračuna na osnovi vsakokratnega predhodnega finančnega plana posamične 

osnovne šole, zahtevki pa so bili dokumentirani z račun nastalih materialnih stroškov. 

➢ Silvo Pivk vpraša: Medobčinski inšpektorat ne prinaša toliko prihodka, kot je stroškov z 

njim, razlika je iz leta v leto višja (primerjava zadnjih pet let), kako naprej? 

➢ Elizabeta Rakovec odgovori: Občina ne more neposredno voditi dela inšpektorata. Njegov 

namen ni samo pisanje in izterjava glob. Stroški so se povečali, ker deluje v sklopu 

inšpektorata tudi lastna pravna služba, kar pomeni dodatno zaposlovanje. Na osnovi nove 

dejavnosti lastne pravne službe ministrstvo tudi povrne večji delež sredstev za delovanje 

inšpektorata, ki je glede na zadnjo spremembo zakona odvisen od števila nalog, ki jih skupna 

občinska uprava za občine ustanoviteljice izvaja. Prav tako je v času korone inšpektorat 

zmanjšal obseg merjenja hitrosti. 

➢ Silvo Pivk vpraša: Kako in kdaj bo Zavod Poljanska dolina samostojno lahko zaživel brez 

pomoči občine? Stroški za dejavnost so se v letu 2021 zmanjšali za 15%, pri tem pa so stroški 

za plače narasli za 234 %. 

➢ Elizabeta Rakovec odgovori: Zavod Poljanska dolina ima v upravljanju Dvorec Visoko, 

Šubičevo hišo in telovadnico pri OŠ Ivana Tavčarja. V korona času materialni stroški z objekti 

niso bili veliko manjši kot predhodno, okrnjeno pa je bilo delovanje zavoda in posledično tudi 

prihodek zavoda. Izvajali so dela v obsegu, kot so dopuščale razmere. Prevzeli so organizacijo 

prireditev v občini, še vedno je bilo kar veliko prireditev izvedenih na dvorcu Visoko, pridobili 

so izjemno pomemben mednarodni zlati znak Slovenija green. Ni realno pričakovati, da se bo 

zavod v bližnji prihodnosti financiral povsem sam, kar je praksa tudi v primerljivih zavodih 

drugje. 

➢ Silvo Pivk vpraša: Ali Zavod Poljanska dolina na občino predloži finančni plan in kako je s 

potrditvijo le tega? 

➢ Elizabeta Rakovec odgovor: Skladno z ustanovnim aktom zavoda slednji mora pred 

vsakokratnim sprejemom proračuna ustanovitelju predložiti finančni plan za prihodnje leto, 

ki ga mora ustanovitelj potrditi, kar lahko izvede le v obsegu sredstev, kot so zajeta v 

proračun občine. 

➢ Silvo Pivk vpraša: Ali so bili dodatki, ki jih je v času koronavirusa občina izplačala svojim 

zaposlenim, šolam ter zdravnikom povrnjeni s strani države in ali je to računovodsko 

transparentni prikazano? Po kakšnem procentu se razdelijo katerih merilih so se delila 

sredstva?  

➢ Katarina Dolenc odgovori: Da so bili vsi izplačani covid  dodatki so bili povrnjeni v celoti s 

strani Ministrstva za finance. Sredstva so bila obračunana in izplačana na podlagi dodeljenih 

sredstev nadrejenih glede izpostavljenosti v rizičnih razmerah. Za OŠ Poljane in OŠ Ivan 

Tavčar Gorenja vas, ter zdravnike pa smo opravljali tudi delo agentskega posla. Prejete 

zahtevke  iz njihovih strani smo posredovali naprej na Ministrstva in jih ob njihovem nakazilu 

prenakazali  naprej šolam in zdravnikom. 

➢ Silvo Pivk vpraša: Kaj predstavlja znesek amortizacije režijskega obrata v znesku 

797.187,31 EUR in zakaj je ta znesek tako visok? 
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➢ Luka Prezelj odgovori: Znesek predstavlja amortizacijo vseh objektov in opreme režijskega 

obrata (kanalizacijsko omrežje, vodovodno omrežje, čistilne naprave, mrliške vežice, oprema 

za opravljanje komunalne dejavnosti, zbirni center, itd.). Znesek je visok, saj so določeni 

objekti in oprema še dokaj novi, zato še niso v celoti amortizirani. Prav tako pojasnjuje, da 

občina vsako leto kar precej investira v vodovodno in kanalizacijsko omrežje, kar povečuje 

nabavno vrednost s tem pa tudi amortizacijo.  

➢ Silvo Pivk pripomni: Glede na dejstvo, da je v občini  veliko gradbišč, da se iz kamnolomov 

se vozi velike količine materiala in s tem uničuje ceste, je preslaba kontrola nad izkopanim 

materialom in pobranimi  pri tem pa so se prihodki od podeljenih koncesijami za rudarsko 

pravico več kot prepolovili. Država nima  nadzora nad odpeljano surovino ali pa je ta slab. 

Dodano pripomni, da seveda to ni naloga občine, pač pa države, a da bi lahko občina državo 

na to opozarjala. 

➢ Silvo Pivk pripomni tudi: Ponovno bi bilo potrebno preučiti sanacijo poslovnega objekta 

RUŽV, ker stroški ogrevanja iz leta v leto naraščajo. Predlaga sanacijo objekta. 

➢ Barbara Radič ugotavlja, da so se povečali stroški za javni red in varnost? Ali je to nakup 

gasilske opreme? 

➢ Elizabeta Rakovec odgovori, da ne gre zgolj za povečanje stroškov za nakup gasilske 

opreme, pač pa tudi za povečanje stroška za gasilske domove, kot je razvidno tudi iz 

priloženih obrazložitev. 

➢ Barbara Radič vpraša: Zakaj so se povečali izdatki za socialno varnost? Ali gre za povečanje 

varstva otrok in družine? Pohvalila je višji prispevek občine ob rojstvu otroka. 

➢ Elizabeta Rakovec odgovori, da je skupni strošek področja socialne varnosti nižji kot 

predhodno leto, poraba pa je obrazložena po postavkah. 

➢ Barbara Radič pripomni: Zakaj je prevoz na delo za župana višji, kot ga prejme sama, ki se 

vozi na delo v Lučine. 

➢ Katarina Dolenc pojasni: Za funkcionarje se prevoz na delo in z dela  obračunava po Uredbi 

o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela ter o načinu obračuna kilometrine za uporabo 

lastnega vozila v službene namene za funkcionarje, ( Uradni list RS, št.173/2020). Pri 

obračunu plače  se upošteva mesečna vozovnica javnega prevoza oziroma dnevna vozovnica, 

če je to za delodajalca ugodneje. Spremembe glede povračila stroškov prevoza, ki so bile 

sprejete v Aneksu h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS v Uradnem listu RS, 

št.88/2021 z dne 3.6.2021, se po 5. členu za vse javne uslužbence upošteva pri obračunu plače  

kilometrina v višini 10% cene neosvinčenega , motornega bencina  - 95 oktanov za vsak polni 

kilometer razdalje, vendar ne manj kot 30 evrov.  

➢ Barbara Radič vpraša: Zakaj takšno povečanje stroškov za zavetišče za male živali? 

➢ Elizabeta Rakovec odgovori: Na podlagi podpisane pogodbe smo skladno z zakonom 

zavezani poskrbeti za vse zavržene živali v občini, vključno s prvim mesecem oskrbe v 

zavetišču. 

➢ Milena Alič vpraša: Zakaj so stroški na proračunski postavki Prostofer večji, kot je bilo 

planirano in kako se je prijela ta storitev? 

➢ Luka Prezelj odgovori: S podjetjem Petrol imamo sklenjeno pogodbo za poslovni najem 

vozila Zoe, kamor je vključeno tudi zavarovanje. Petrol nam v letu 2020 ni izdal nobenega 

računa, čeprav se je storitev začela izvajati že oktobra 2020. Zaradi menjave skrbnika 

pogodbe s strani Petrola, so očitno na strani dobavitelja na to pozabili. V letu 2021 so poslali 
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vse račune za nazaj, naša dolžnost pa je bila, da jih poravnamo. V letu 2021 smo tako 

poravnali stroške, ki bi jih morali že leta 2020, a nismo imeli faktur. Storitev Prostofer se je 

dobro prijela, občina ima kar precej prostovoljcev, ki pomagajo, vozilo je precej zasedeno.  

Ob zaključku razprave, je NO Občine Gorenja vas – Poljane soglasno z dvigom rok sprejel 

skupno stališče, da je ob obravnavi zaključnega računa Občine Gorenja vas – Poljane za 

leto 2021, na vsa vprašanja prejel ustrezna pojasnila, ter sprejel sklep, da v zaključnem 

računu ne ugotavlja nepravilnosti in daje pozitivno mnenje k pripravljenemu predlogu 

zaključnega računa Občine Gorenja Vas – Poljane za leto 2021. 

 

(3) 

 

Predsednik NO je sklepno predlagal tri področja, ki jih bodo še podrobneje 

pregledali: 

Ta področja so: 
- Prizidek Vrtca Agata Poljane (proračunska postavka 065) – Silvo Pivk in Barbara Radič 

- OŠ Poljane (proračunska postavka 102) in OŠ Ivana Tavčarja (proračunska postavka 101) – 

materialni stroški – Milena Alič in Mihela Kokalj 

- Sofinanciranje investicij v kmetijska gospodarstva  (proračunska postavka 678) - Petra Buh 

in Mihela Kokalj 

Člani NO bodo do podrobnega pregleda posameznih postavk zaključnega računa 

pregledali odgovore na priporočila NO v tem mandatnem obdobju in po potrebi preverili  

tudi izvajanje posameznih priporočil. 

Skrajni rok za podrobni pregled postavk ugotovitev in pripravo zbirno poročil in kratek 

pregled je 14. maj. 

2022. 

Ostali prisotni člani nadzornega odbora so se s predlogi predsednika odbora strinjali in  

niso imeli pripomb in dodatnih predlogov. 

 

(4) 

Predsednik NO Silvo Pivk odpre razpravo pod ročko razno. 

Naslednja seja bo v mesecu maju 2022, ki bo tudi zadnja, saj bodo leta 2022 volitve in 

potem izvoljeni župan določi imenuje nov NO. 

Vsem prisotnim se predsednik zahvali za udeležbo. 

 

Seja se je zaključi ob 17:30. 

 

Zapisala: Irena Podobnik      Silvo Pivk 

       predsednik nadzornega odbora 


