OBČINA JESENICE
Nadzorni odbor
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

Številka: 032-2/2015-2
Datum: 25. 3. 2015
SKRAJŠAN ZAPIS
3. SEJE NADZORNEGA ODBORA OBČINE JESENICE, KI JE BILA
V SREDO, 25. 3. 2015 OB 18.30. URI V PISARNI ŽUPANA OBČINE JESENICE
NA JESENICAH, CESTA ŽELEZARJEV 6
PRISOTNI ČLANI NADZORNEGA ODBORA:
Skubic Rajko, Džamastagič Edina, Križnar Maja, Lović Vladanka, Otovič Vojko,
Poženel Ernest in Rožič Franc
OSTALI PRISOTNI:
Brigita Džamastagič – vodja Oddelka za finance, plan in analize, Petra Dečman –
vodja Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve, mag. Vera Djurič Drozdek
– vodja Oddelka za gospodarstvo, mag. Valentina Gorišek – vodja Oddelka za okolje
in prostor, Marko Markelj – direktor Komunalne direkcije 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 28. 1. 2015
2. Nadzor zaključnega računa proračuna Občine Jesenice za leto 2014
3. Sprejem sklepov o izvedbi rednih nadzorov
4. Obravnava gradiv posredovanih v sprejem Občinskemu svetu
5. Vprašanja in pobude
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 2. seje Nadzornega odbora z
dne 28. 1. 2015
V zvezi z realizacijo sklepov in zapisom prejšnje seje ni bilo pripomb, zato je
predsednik predlagal naslednji
SKLEP 7/3:
Potrdi se pregled sklepov in skrajšan zapis 2. seje Nadzornega odbora, z dne
28. 1. 2015.
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GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 7
ZA - 7
PROTI - 0

Sklep je bil sprejet.
2. Nadzor zaključnega računa proračuna Občine Jesenice za leto 2014
Predsednik Nadzornega odbora je uvodoma podal splošne ugotovitve v zvezi z
zaključnim računom občine. Na sejo so bili vabljeni predstavniki občinske uprave z
namenom posredovanja odgovorov na vprašanja in ugotovitve članov Nadzornega
odbora.
V nadaljevanju je potekala obravnava zaključnega računa proračuna občine po
posameznih področjih porabe proračunskih sredstev in ostalih dokumentih, ki
sestavljajo zaključni račun. Na vprašanja in ugotovitve Nadzornega odbora so
odgovarjali prisotni predstavniki občinske uprave. V razpravi so bila podana
naslednje vprašanja in zaprosila za dodatne obrazložitve, podatke oz. odgovore:
- Natančnejša obrazložitev proračunske postavke 0402 Informatizacija uprave in
ločitev med tekočimi odhodki ter projektom oz. investicijskimi odhodki
- Proračunska postavka 6000 Javna dela - Pregled izvajalcev in programov javnih
del
- Obrazložitev Projekta OB041-11-0007 Ureditev vaškega jedra na Blejski Dobravi
- Področje 14 Gospodarstvo - Poročilo o doseganju kazalcev in oceno učinkov za
vse proračunske postavke
- PU 9700 Skupna notranje revizijska služba - Seznam zaključenih revizij v letu
2014 za proračunske uporabnike Občine Jesenice
SKLEP8/3:
Občinska uprava naj Nadzornemu odboru posreduje zaprošene odgovore in
dokumentacijo do 9. 4. 2015.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 7
ZA - 7
PROTI - 0

Sklep je bil sprejet.
Sprejem sklepov o izvedbi rednih nadzorov
Pred obravnavo predlaganih sklepov o izvedbi nadzorov je član Nadzornega odbora,
Franc Rožič, Nadzorni odbor seznanil s tem, da je član Pihalnega orkestra Jesenice
in organov Zvez kulturnih društev Jesenice. Navedeno po mnenju članov
Nadzornega odbora ne vpliva na nepristranskost pri izvajanju nadzora, katerega
izvajata vsaj dva člana, poročilo pa sprejme Nadzorni odbor, ki ima sedem članov.
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V zvezi s predlogom sklepov o izvedbi nadzora člani niso imeli pripomb, zato je
predsednik predlagal naslednje sklepe
SKLEP 9/3:
Sprejme se predlagani sklep o izvedbi nadzora dela poslovanja javnega zavoda
Občinska knjižnica Jesenice.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 7
ZA - 7
PROTI - 0

SKLEP 10/3:
Sprejme se predlagani sklep o izvedbi nadzora področja proračunske porabe
18 Kultura, šport in nevladne organizacije.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 7
ZA - 7
PROTI - 0

SKLEP 11/3:
Sprejme se predlagani sklep o izvedbi nadzora investicije Cesta odlagališče
Mala Mežakla.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 7
ZA - 7
PROTI - 0

Sklepi so bili sprejeti.
4. Obravnava gradiv posredovanih v sprejem Občinskemu svetu
Razprave ni bilo.

6. Vprašanja in pobude
Vprašanj in pobud ni bilo.
Seja je bila zaključena ob 21.00 uri.

Tajnik odbora:
Simona Krese

Predsednik
Rajko Skubic
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