OBČINA JESENICE
Nadzorni odbor
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

Številka: 060-11/2010
Datum: 13. 4. 2010
SKRAJŠAN ZAPIS
33. SEJE NADZORNEGA ODBORA OBČINE JESENICE, KI JE BILA V TOREK,
13. 4. 2010 OB 19.00. 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, Edita Granatir Lapuh - vodja Oddelka za
gospodarstvo, Božena Ronner - višja svetovalka župana, Barbara Toman - višja
svetovalka Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve in Simona Krese - tajnik
Nadzornega odbora
Seja se je pričela ob 19.00 uri.
Seja je potekala po naslednjem potrjenem
DNEVNEM REDU
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 32. seje Nadzornega odbora z
dne 10. 3. 2010
2. Nadzor zaključnega računa proračuna Občine Jesenice za leto 2009
3. Nadzor zbiranja in porabe pridobljenih prihodkov od odlaganja odpadkov na
deponiji Mala Mežakla - Odzivno poročilo
4. Obravnava gradiv posredovanih v sprejem Občinskemu svetu
5. Vprašanja in pobude

K točki 1:
Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 32. seje Nadzornega odbora z dne
10. 3. 2010
Nadzorni odbor je obravnaval odgovor javnega podjetja Jeko-in na vprašanja,
postavljena na prejšnji seji Nadzornega odbora glede tujega dovoza na deponijo Mala
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Mežakla. Ugotovitve, ki jih je pripravil član Nadzornega odbora, Ernest Pušnik, se
posredujejo Jeko-in, ki naj poda pojasnila.
V zvezi z realizacijo ostalih sklepov in zapisom prejšnje seje ni bilo pripomb, zato je
predsednica predlagala naslednji
SKLEP:
Potrdi se pregled sklepov in skrajšan zapis 32. seje Nadzornega odbora, z dne
10. 3. 2010.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 7
ZA - 7

Sklep je bil sprejet.
K točki 2:
Nadzor zaključnega računa proračuna Občine Jesenice za leto 2009
Uvodno obrazložitev poteka nadzora je podala predsednica Nadzornega odbora. 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. Ugotovitve, mnenja in vprašanja pa so podali člani
Nadzornega odbora, ki so bili zadolženi za podrobnejši pregled posameznega dela
zaključnega računa. Na vprašanja in ugotovitve Nadzornega odbora so odgovarjali
prisotni predstavniki občinske uprave. V razpravi so bila postavljena tudi naslednja
vprašanja in zahteve, za katere so člani Nadzornega odbora prosili pisne odgovore:
- pripravi naj se obrazložitev v zvezi z namensko porabo prihodkov iz naslova
koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo;
- Nadzornemu odboru naj se posreduje zaključke omenjene analize stroškov in koristi
v zvezi z nameravano organizacijo skupnih finančno - računovodskih služb za javne
zavode, proračunska postavka 6760 Izdelava organizacijskega modela za
poslovanje javnih zavodov;
- pripravi naj se obrazložitev razlogov za povečanje proračunske postavke 6570
Študijske pomoči v letu 2009 glede na preteklo leto.
SKLEP:
Na seji postavljena vprašanja Nadzornega odbora, ki zahtevajo pisne odgovore,
se posreduje nadzorovani osebi. Rok za posredovanje odgovorov je 10 dni.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 7
ZA - 7

Sklep je bil sprejet.

2

K točki 3:
Nadzor zbiranja in porabe pridobljenih prihodkov od odlaganja odpadkov na
deponiji Mala Mežakla - Odzivno poročilo
Odzivno poročilo je bilo posredovano Nadzornemu odboru z gradivom za sejo. V
razpravi so člani Nadzornega odbora v zvezi z realizacijo priporočil ugotavljali, da
odzivno poročilo poudarja, da se Župan zaveda pomembnosti zakonitega in
gospodarnega izvajanja nalog na nadziranem področju, vendar v celoti ne odgovori:
- da bo v sprejetem novem odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki zagotovljeno
občanom lokalne skupnosti izvajanje varstva okolja v skladu s temeljnimi načeli
ZVO-1 (priporočilo 2);
- se ne opredeli o zadržanju sprejetih sklepov Občinskega sveta o izvajanju
podpisanih pogodb o dovozu tujih odpadkov iz ostalih občin (priporočilo 1);
- se ne opredeli kako namerava opredeliti namensko uporabo sredstev iz naslova
dovoza tujih odpadkov - prihodkov zaračunanih za dovoz odpadkov iz drugih občin,
kakor tudi presežek dovoza tonaže smeti nad dogovorjeno kvoto občin solastnic
deponije Mala Mežakla (priporočilo 3).
SKLEP:
Nadzorovana oseba naj odzivno poročilo dopolni ob upoštevanju ugotovitev
danih na seji Nadzornega odbora
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 7
ZA - 7

K točki 4:
Obravnava gradiv posredovanih v sprejem Občinskemu svetu
V razpravi je bil izpostavljen odgovor župana v zvezi z obnovo ceste Hrušica - Kranjska
Gora in imenovanje direktorja Ragor, zaključkov ali sklepov k tej točki pa ni bilo.
K točki 5:
Vprašanja in pobude
Seje Občinskega sveta, 15. 4. 2010, na kateri bo obravnavano poročilo o nadzoru
dodeljevanja sredstev ljubiteljskim kulturnim društvom občine Jesenice, se bo
predvidoma udeležil Vojko Otovič

Seja je bila zaključena ob 20.45 uri.

Tajnik odbora:
Simona Krese

Predsednica Nadzornega odbora
mag. Darja Radić
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