OBČINA JESENICE
Nadzorni odbor
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

Datum: 27. 5. 2019
Številka: 032-5/2019
SKRAJŠAN ZAPIS
4. SEJE NADZORNEGA ODBORA OBČINE JESENICE, KI JE BILA
V PONEDELJEK, 27. 5. 2019, OB 15.00 V MALI SEJNI SOBI OBČINE JESENICE
NA JESENICAH, CESTA ŽELEZARJEV 6
PRISOTNI ČLANI IN ČLANICE (V NADALJEVANJU ČLANI) NADZORNEGA
ODBORA OBČINE JESENICE (V NADALJEVANJU NADZORNI ODBOR):
Simona Štravs, Mirjam Noč, Stanislav Pem, mag. Barbara Habe Sintič, Miran
Ozebek, Žiga Jereb.
Opravičeno odsotna mag. Rina Klinar.
Seja se je pričela ob 15. uri. Seja je potekala po naslednjem
DNEVNEM REDU:
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 3. seje Nadzornega odbora z
dne 24. 4. 2019
2. Priprave in načrti za izvedbo nadzorov
3. Kratko poročilo s 5. seje Občinskega sveta Občine Jesenice
4. Razno
5. Ogled deponije na Mali Mežakli
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA – 6
Dnevni red je bil sprejet.
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 3. seje Nadzornega odbora z
dne 24. 4. 2019
V razpravi je sodelovala predsednica Simona Štravs in povedala, da so člani
Nadzornega odbora prejeli dopolnjen zapisnik zadnje seje, predvsem s pravopisnimi
popravki. Program nadzora je bil poslan članom Nadzornega odbora in predstavljen
na občinskem svetu. Prvič se je srečala z novim direktorjem občinske uprave, ki je bil
sicer danes vabljen na sejo, vendar se je opravičil. Dogovorila sta se za sestanek.
Predsednica je v sprejem predlagala
SKLEP 9/4:
Potrdi se pregled sklepov in skrajšan zapis 3. seje Nadzornega odbora z dne
24. 4. 2019.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

2. Priprave in načrti za izvedbo nadzorov
Uvodna pojasnila je dala predsednica Simona Štravs. Poslani so bili sklepi o izvedbi
nadzora. Pripravljeni so tudi osnutki izvedbe nadzora za vsako področje, predlog,
kdo je vodja skupine in kdo pripravi poročilo o nadzoru za obravnavo na seji
Nadzornega odbora. Predsednica je povedala, da ko se opravlja nadzor in zahteva
dokumente, je potrebno vse dokumente opremiti s pravilno številko dokumenta.
Daljši nadzori naj se opravijo do oktobra 2019, ko bo na seji tudi proračun, prej naj se
zaključijo krajši. Nadzorovane osebe Nadzorni odbor pisno zaprosi za konkretno
posredovanje oziroma vpogled v dokumente. Od nadzorovanih oseb je potrebno
zahtevati tudi posredovanje pravnih podlag oz. ustreznih pravnih aktov. Predlaga, da
zaprosila pripravijo osebe, ki so določene za sestavo končnih poročil.
Predsednica je v sprejem predlagala
SKLEP 10/4:
Za posamezni nadzor se določijo vodja skupine in pripravljavka poročila:
- Nadzor poslovanja nad javnim zavodom Zavod za šport Jesenice. Pooblaščene
osebe Nadzornega odbora so: mag. Rina Klinar, mag. Barbara Habe Sintič, Žiga
Jereb in Miran Ozebek; vodja skupine in pripravljavka poročila je mag. Barbara
Habe Sintič.
- Nadzor investicije: Avtobusno postajališče in obračališče Tomšičeva. Pooblaščene
osebe Nadzornega odbora so: Simona Štravs, Mirjam Noč in Stanislav Pem; vodja
skupine in pripravljavka poročila je Mirjam Noč.
- Pregled poslovanja Zveze društev prijateljev mladine Jesenice, postavka Mladinsko
letovišče. Pooblaščene osebe Nadzornega odbora so: Simona Štravs, Miran Ozebek
in Stanislav Pem; vodja skupine in pripravljavka poročila je Simona Štravs.
- Pregled poslovanja in nadzor vseh izplačil v zvezi z delom zaposlenih v občinski
upravi in vseh funkcionarjev občine Jesenice za leti 2017 in 2018, razen plač in
regresa (dodatki, povračila in nadomestila, izdatki za službena potovanja
(kilometrine, nočnine, dnevnice), …) ter vsa izplačila iz obeh »rezervnih« skladov za
leti 2017 in 2018 (Posebna proračunska rezerva in programi v primeru nesreč ter
Splošna proračunska rezervacija). Nadzor bodo opravili: Mirjam Noč, mag. Barbara
Habe Sintič, mag. Rina Klinar in Žiga Jereb, vodja skupine in pripravljavka
poročila je mag. Rina Klinar.
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Vodje skupine usklajujejo delo skupine na delovnih sestankih, dopisno oz.
telefonsko.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 6
ZA - 6

Sklep je bil sprejet.

3. Kratko poročilo s 5. seje Občinskega sveta Občine Jesenice
Poročala je predsednica Simona Štravs, ki je zaznala, da način komunikacije,
predvsem pri naslavljanju, na sejah občinskega sveta ni na pričakovani ravni. Na seji
je bila prisotna v delu obravnave zadnjih treh poročil, o katerih je dala kratko poročilo.
Predsednica je v sprejem predlagala
SKLEP 11/4:
Sprejme se poročilo s 4. seje Občinskega sveta Občine Jesenice.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 6
ZA – 6

Sklep je bil sprejet.

4. Razno.
Nadzorni odbor je obravnaval dopis, ki ga je nov direktor občinske uprave naslovil na
Nadzorni odbor. Člani so se dogovorili, da bodo pobudo direktorja upoštevali in mu
poslali kratek odgovor oz. se bo o tem pogovorila z njim predsednica na sestanku.
Sledi pisno pojasnilo.
Naslednja seja Nadzornega odbora bo v sredo, 19. 6. 2019, ob 18.00 v Kabinetu
župana.
Drugih vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednica predlagala, da nadaljujejo delo
z ogledom deponije na Mali Mežakli.
Seja v stavbi Občine Jesenice je bila zaključena ob 16.05.
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5. Ogled deponije na Mali Mežakli
Člani Nadzornega odbora in delegacija občinskih svetnikov so si pod vodstvom
direktorjev podjetij Jeko, d. o. o. Uroša Bučarja in Ekogor, d. o. o. Ivana Hrženjaka
ogledali deponijo na Mali Mežakli.
Ogled je bil zaključen ob 18.uri.

ZAPISALA
Mirjam NOČ

PREDSEDNICA
Simona ŠTRAVS
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