OBČINA JESENICE
Nadzorni odbor
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

Številka: 032-16/2011-2
Datum: 18. 5. 2011

SKRAJŠAN ZAPIS
5. SEJE NADZORNEGA ODBORA OBČINE JESENICE, KI JE BILA
V SREDO, 18. 5. 2011 OB 18.30. URI V KONFERENČNI SOBI OBČINE JESENICE
NA JESENICAH, CESTA ŽELEZARJEV 6
PRISOTNI ČLANI ODBORA:
Rajko Skubic – predsednik, Barbara Habe Sintič, Božidar Erjavec, Vojko Otovič,
Boris Smolej in Ivo Ščavničar
OPRAVIČENO ODSOTNI:
Franc Rožič - član Nadzornega odbora in Župan - Tomaž Tom Mencinger
OSTALI PRISOTNI:
Simona Krese - tajnik Nadzornega odbora
Seja se je pričela ob 18.30 uri.
Seja je potekala po naslednjem potrjenem
DNEVNEM REDU
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 4. seje Nadzornega odbora
z dne 20. 4. 2011
2. Osnutek poročila o opravljenem nadzoru Zaključnega računa proračuna
občine Jesenice za leto 2010
3. Pregled poteka rednih nadzorov
4. Vprašanja in pobude
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 4. seje Nadzornega odbora z
dne 20. 4. 2011
V zvezi z realizacijo sklepov in zapisom prejšnje seje ni bilo pripomb, zato je
predsednik predlagal naslednji
SKLEP:
Potrdi se pregled sklepov in skrajšan zapis 4. seje Nadzornega odbora, z dne
20. 4. 2011.
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GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 6
ZA - 6
PROTI -

Sklep je bil sprejet.
2. Osnutek poročila o opravljenem nadzoru Zaključnega računa proračuna
občine Jesenice za leto 2010
Osnutek poročila je predstavil predsednik. Ker na osnutek poročila ni bilo pripomb, je
predlagal naslednji
SKLEP:
Nadzorni odbor sprejema osnutek poročila o opravljenem nadzoru. Osnutek
poročila se posreduje nadzorovani osebi.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 6
ZA - 6
PROTI - 0

Sklep je bil sprejet.
3. Pregled poteka rednih nadzorov
1. Nadzor področja proračunske porabe 15 - varovanje okolja in naravne
dediščine
Nadzor izvajata člana Nadzornega odbora Vojko Otovič in Ivo Ščavničar.
Pripravljen je načrt izvedbe nadzora z opredelitvijo podrobnejše vsebine nadzora.
2. Nadzor področja proračunske porabe 12 - pridobivanje in distribucija
energetskih surovin
Nadzor izvajata člana Nadzornega odbora Božidar Erjavec in Boris Smolej.
Komunalni direkciji občine in javnemu podjetju Jeko-in, d.o.o. je bila posredovana
zahteva za dokumentacijo. Osnovno zahtevano dokumentacijo s strani občine za
leto 2010 sta prejela, s strani Jeko-in,d.o.o. pa še ne. Opravljena sta bila tudi dva
razgovora na Komunalni direkciji.
3. Nadzor poslovanja javnega zavoda Gledališče Toneta Čufarja
Nadzor izvajata člana Nadzornega odbora Barbara Habe Sintič in Franc Rožič.
Zaradi daljše odsotnosti člana Nadzornega odbora se bo izvedba nadzora pričela
v prihodnjih dneh.
Po krajši razpravi je predsednik predlagal naslednja
SKLEPA:
1. Člani Nadzornega odbora na rednih sejah odbora poročajo o poteku
nadzorov.
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2. Osnutke poročil o opravljenih nadzorih člani Nadzornega odbora, ki izvajajo
nadzor, pripravijo najkasneje za oktobrsko sejo Nadzornega odbora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 6
ZA - 0
PROTI - 0

Sklepa sta bila sprejeta.
4. Vprašanja in pobude
1. Ljubiteljska kultura
Na prejšnji seji je Nadzorni odbor k točki 3. dnevnega reda obravnaval tudi dopis, ki
ga je v vednost Nadzornemu odboru posredoval Joža Varl v zvezi z ljubiteljsko
kulturo in občino zaprosil za posredovanje njenega odgovora na omenjeni dopis.
Nadzornemu odboru je bil posredovan odgovor župana, z dne 9. 5. 2011. Nadzorni
odbor ocenjuje, da je odgovor ustrezen.
V razpravi je bilo izpostavljeno, da naj bi se v okviru razpoložljivih sredstev za
posamezno področje povečeval delež sredstev za programe na račun obratovalnih
stroškov objektov. Zato je potrebno razmisliti o načinu racionalizacije tudi pri uporabi
objektov in prostorov za izvajanje dejavnosti. Na podlagi razprave je bil sprejet
naslednji
Zaključek:
Pri nadzornih Nadzornega odbora naj bo predmet tudi ocena racionalne porabe
sredstev in prostorov ter predlogi morebitnih izboljšav.
2. Gradivo za sejo Občinskega sveta
Predsednik Nadzornega odbora je člane opozoril, da poleg gradiv za sejo
Nadzornega odbora, pregledajo tudi gradivo za sklicano sejo Občinskega sveta,
katerega prejemajo ter da o tem po potrebi razpravljajo na seji. Razprave v zvezi s
tem ni bilo.

Seja je bila zaključena ob 20.05 uri.

Tajnik odbora:
Simona Krese

Predsednik
Rajko Skubic
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