OBČINA JESENICE
Nadzorni odbor
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

Številka: 060-8/2007
Datum: 18. 4. 2007
SKRAJŠAN ZAPIS
3. SEJE NADZORNEGA ODBORA OBČINE JESENICE, KI JE BILA V SREDO,
18. 4. 2007 OB 18.30. URI V PISARNI ŽUPANA OBČINE JESENICE
NA JESENICAH, CESTA ŽELEZARJEV 6

PRISOTNI ČLANI ODBORA:
mag. Darja Radić - predsednica, Simona Štravs, Milan Baloh, Rajko Skubic, Vojko
Otovič in Ernest Pušnik
OPRAVIČENO ODSOTNI ČLANI ODBORA: Janez Poljšak
OSTALI PRISOTNI:
Župan, Tomaž Tom Mencinger, Slavka Brelih - direktorica občinske uprave 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 2. seje Nadzornega odbora z
dne 21. 3. 2007
2. Nadzor Zaključnega računa proračuna Občine Jesenice za leto 2006
3. Obravnava gradiv posredovanih v sprejem Občinskemu svetu
a. Predlog rebalansa proračuna občine Jesenice za leto 2007
4. Vprašanja in pobude
K točki 1:
Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 2. seje Nadzornega odbora z
dne 21. 3. 2007
Na poročilo predsednice o realizaciji sklepov in skrajšani zapis prejšnje seje ni bilo
pripomb, zato je predlagala naslednji
SKLEP:
Potrdi se pregled sklepov in skrajšan zapis 2. seje Nadzornega odbora, z dne
21. 3. 2007, s popravkom letnice v sklepu pod točko 3c.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 6
ZA - 6
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Sklep je bil sprejet.

K točki 2:
Nadzor Zaključnega računa proračuna Občine Jesenice za leto 2006
Obravnava zaključnega računa proračuna občine je potekala po posameznih področjih
porabe proračunskih sredstev in ostalih dokumentov, ki sestavljajo zaključni račun.
Ugotovitve, mnenja in vprašanja so po posameznih področjih podali predvsem člani
Nadzornega odbora, ki so bili zadolženi za podrobnejši pregled.
Na vprašanja in ugotovitve Nadzornega odbora so odgovarjali župan in prisotni
predstavnici občinske uprave. V razpravi so bila postavljena tudi naslednja vprašanja
in ugotovitve, za katere so člani Nadzornega odbora prosili pisne odgovore:
- Pripravi naj se podrobnejše pojasnilo porabe sredstev za proračunsko postavko
3010 - Proslave, v okviru podprograma izvedba protokolarnih dogodkov
- Pripravi naj se podrobnejše pojasnilo glede izvedenega nakupa opreme na
proračunski postavki 9000 - upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov
- Pripravi naj se podrobnejša obrazložitev v zvezi s servisiranjem javnega dolga,
glede odplačila kredita za stanovanja
- Za projekt Poslovna cona - 2. faza (proračunska postavka 8090) naj se pripravi
obrazložitev o tem katera zemljišča je občina pridobila z namenom realizacije
projekta
- Pri projektu Investicije v osnovne šole (Obnova kuhinje OŠ Prežihovega Voranca in
Obnova strehe in sanitarij na OŠ Toneta Čufarja) se vrednosti v obrazložitvi ne
ujemajo s skupno vrednostjo, zato naj se pripravi pojasnilo
- Na strani 213 je omenjeno uveljavljanje odškodnine pri zavarovalnicah zaradi
povzročene škode pri izvajanju zimske službe. Pripravi naj se pojasnilo glede
realiziranih oz. pričakovanih prihodkov občine iz tega naslova
SKLEP:
Odgovore in pojasnila na vprašanja članov Nadzornega odbora, postavljena v
razpravi, odgovorni posredujejo do 30. 4. 2007.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 6
ZA - 6

Sklep je bil sprejet.

K točki 3:
Obravnava gradiv posredovanih v sprejem Občinskemu svetu
a) Predlog rebalansa proračuna občine Jesenice za leto 2007
Člani Nadzornega odbora pripomb na samo pripravo rebalansa proračuna niso imeli.
Ker pa je z rebalansom predlagano povečanje sredstev, namenjenih za projektno
dokumentacijo za investicijo OŠ Koroška Bela, so prosili za pojasnilo kakšna
dokumentacija se pridobiva in zakaj dodatna sredstva, saj ocenjujejo, da gre za večje
povečanje in razmeroma drago dokumentacijo (62.594 €).
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K točki 4:
Vprašanja in pobude
V zvezi z dodeljevanjem finančnih spodbud investicijskim ukrepom za učinkovito rabo
energije in izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju Občine
Jesenice člen je bilo postavljeno vprašanje ali je možno, da bi občan za isti namen
pridobil sredstva iz proračuna občine in države?

Seja je bila zaključena ob 20.45 uri.

Tajnik odbora:
Simona Krese

Predsednica Nadzornega odbora
mag. Darja Radić
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