OBČINA JESENICE
Nadzorni odbor
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

Številka: 060-20/2010
Datum: 9. 6. 2010
SKRAJŠAN ZAPIS
35. SEJE NADZORNEGA ODBORA OBČINE JESENICE, KI JE BILA V SREDO,
9. 6. 2010 OB 18.30. URI V SEJNI DVORANI OBČINE JESENICE,
NA JESENICAH, CESTA ŽELEZARJEV 6
PRISOTNI ČLANI ODBORA:
mag. Darja Radić - predsednica, Simona Štravs, Vojko Otovič, Milan Baloh, Ernest
Pušnik, Rajko Skubic in Janez Poljšak
OSTALI PRISOTNI:
Slavka Brelih - direktorica občinske uprave, Marko Markelj - direktor Komunalne
direkcije, Brigita Džamastagič - vodja Oddelka za finance, plan in analize, Valentina
Gorišek - vodja Oddelka za okolje in prostor in 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 34. seje Nadzornega odbora z
dne 12. 5. 2010
2. Pregled sklepov in potrditev zapisa 3. korespondenčne seje Nadzornega
odbora z dne 17. 5. 2010
3. Končno poročilo o opravljenem nadzoru zaključnega računa proračuna
Občine Jesenice za leto 2009
4. Nadzor zbiranja in porabe pridobljenih prihodkov od odlaganja odpadkov na
deponiji Mala Mežakla - Odzivno poročilo dopolnitev
5. Obravnava gradiv posredovanih v sprejem Občinskemu svetu
6. Vprašanja in pobude

K točki 1:
Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 34. seje Nadzornega odbora z dne
12. 5. 2010
V zvezi z realizacijo sklepov in zapisom prejšnje seje ni bilo pripomb, zato je
predsednica predlagala tudi naslednji
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SKLEP:
Potrdi se pregled sklepov in skrajšan zapis 34. seje Nadzornega odbora, z dne
12. 5. 2010.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 7
ZA - 7

Sklep je bil sprejet.
K točki 2:
Pregled sklepov in potrditev zapisa 3. korespondenčne seje Nadzornega odbora z
dne 17. 5. 2010
Uvodoma je predsednica Nadzornega odbora pojasnila potek korespondenčne seje, na
kateri je bila predlagana ustavitev nadzora Gledališča Toneta Čufarja. Član Nadzornega
odbora, Janez Poljšak je izrazil dvom glede upravičenosti sklica korespondenčne seje
za sprejem sklepa s katerim se spreminja sprejeti program dela Nazornega odbora.
Člani Nadzornega odbora, imenovani za izvedbo nadzora, so ponovno pojasnili
aktivnosti, ki so jih že izvedli pri izvedbi nadzora in predlog za ustavitev nadzora ob
upoštevanju časovne izvedbe predpisanega postopka nadzora ter zaključka sej
Občinskega sveta in Nadzornega odbora v tem mandatu zaradi lokalnih volitev.
Predsednica je predlagala, da Nadzorni odbor o ustavitvi nadzora odloča na tej seji, ob
upoštevanju sklica korespondenčne seje in navedene razprave. Predlagala je naslednja
SKLEPA:
1. Zaradi sklica korespondenčne seje Nazornega odbora v nasprotju s
Poslovnikom o delu Nadzornega odbora se zapisa in sklepa 3.
korespondenčne seje Nadzornega odbora, z dne 17. 5. 2010, ne potrdi.
2. Nadzor poslovanja javnega zavoda Gledališče Toneta Čufarja se ustavi.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 7
ZA - 7

Sklepa sta bila sprejeta.
K točki 3:
Končno poročilo o opravljenem nadzoru zaključnega računa proračuna Občine
Jesenice za leto 2009
Predsednica Nadzornega odbora je pojasnila, da nadzorovana oseba na osnutek
poročila ni imela pripomb. Razprave ni bilo, zato je predlagala naslednji
SKLEP:
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Nadzorni odbor sprejema končno poročilo o opravljenem nadzoru. Poročila se
posreduje županu in občinskemu svetu.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 7
ZA - 7

Sklep je bil sprejet.
K točki 4:
Nadzor zbiranja in porabe pridobljenih prihodkov od odlaganja odpadkov na
deponiji Mala Mežakla - Odzivno poročilo dopolnitev
Dopolnitev odzivnega poročila je občina pripravila glede na ugotovitve in sklepe s 33. in
34. seji Nadzornega odbora.
Člani Nadzornega odbora so v razpravi izrazili mnenja, v odzivnem poročilu tudi z
dopolnitvijo niso upoštevana vsa priporočila Nazornega odbora, navedena v končnem
poročilu o nadzoru. Izražen je bil pomen odločitev občine na dolgoročno zagotavljanje
varstva okolja, kar je bil tudi namen tega nadzora, in v zvezi s tem manjkajoči odgovori
glede strategije uporabe deponije v prihodnje.
Prisotni predstavniki občinske uprave so pojasnili, da so odgovori v odzivnem poročilu
pripravljeni glede na dana priporočila Nadzornega odbora v končnem poročilu in
razpravo o obravnavni prvotnega odzivnega poročila na 33. seji Nadzornega odbora, iz
katerih pa ne izhajajo zahteve in pričakovanja Nadzornega odbora na način kot so bile
izražene na današnji seji. Zato so bila na seji dana dodatna pojasnila in odgovori na v
razpravi izražena mnenja in pričakovanja članov Nadzornega odbora. Pojasnjeno je
bilo, da ima občina izdelane podlage in sicer idejni projekt deponije, izdelan DIIP, ki je
stavni del DIIPa za regijski koncept ravnanja z odpadki konzorcija CERO, da je bil
Občinski svet seznanjen z vodenimi postopki za zagotovitev predpisanih ravnanj s
komunalnimi odpadki na deponiji Mala Mežakla (31. seja 22. 10. 2010), da so v načrt
razvojnih programov v rebalansu proračuna za letošnje leto vključeni tudi trije projekti v
zvezi z ravnanjem z odpadki (vzdrževanje deponije, sortirnica komunalnih odpadkov in
prilagoditev deponije), kar kaže na to, da so vizija občine, izvajanje aktivnosti in
preglednost v tem delu zagotovljeni, prav tako ocene potrebnih vlaganj.
Po razpravi so člani Nadzornega odbora ugotovili, da priporočila Nadzornega odbora
niso bila upoštevana v celoti. Ker predpisani postopek nadzora ne določa inštrumentov
v tem delu, je predsednica predlagala naslednji
SKLEP:
Nadzorni odbor se je seznanil z dopolnitvami odzivnega poročila v zvezi z
nadzorom zbiranja in porabe pridobljenih prihodkov od odlaganja odpadkov na
deponiji Mala Mežakla in ugotavlja, da odzivno poročilo ne upošteva vseh
priporočil Nadzornega odbora.
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GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 7
ZA - 7

Sklep je bil sprejet.
K točki 5:
Obravnava gradiv posredovanih v sprejem Občinskemu svetu
Kratka razprava se je nanašala na predlog Odloka o ravnanju z odpadki v zvezi s tujimi
dovozi in predlog Odloka o javnem redu in miru v zvezi s prepovedmi, navedenimi v 6.
členu tudi izven strnjenih naselij.
K točki 6:
Vprašanja in pobude
Zadnja seja Nadzornega odbora je predvidena za 1. 9. 2010.

Seja je bila zaključena ob 19.40 uri.

Tajnik odbora:
Simona Krese

Predsednica Nadzornega odbora
mag. Darja Radić
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