OBČINA JESENICE
Nadzorni odbor
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

Številka: 060-10/2010
Datum: 10. 3. 2010

SKRAJŠAN ZAPIS
32. SEJE NADZORNEGA ODBORA OBČINE JESENICE, KI JE BILA V SREDO,
10. 3. 2010 OB 18.30. URI V KONFERENČNI SOBI OBČINE JESENICE,
NA JESENICAH, CESTA ŽELEZARJEV 6

PRISOTNI ČLANI ODBORA:
mag. Darja Radić - predsednica, Simona Štravs, Vojko Otovič, Milan Baloh, Ernest
Pušnik in Janez Poljšak
OSTALI PRISOTNI:
Slavka Brelih - direktorica občinske uprave in Simona Krese - tajnik Nadzornega odbora
OPRAVIČENI:
Rajko Skubic - član 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 31. seje Nadzornega odbora z
dne 9. 2. 2010
2. Končno poročilo o opravljenem nadzoru dodeljevanja sredstev ljubiteljskim
kulturnim društvom
3. Nadzor zaključnega računa proračuna Občine Jesenice za leto 2009
4. Obravnava gradiv posredovanih v sprejem Občinskemu svetu
5. Vprašanja in pobude
K točki 1:
Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 31. seje Nadzornega odbora z dne
9. 2. 2010
V zvezi z odgovorom Jeko-in, d.o.o., št. 0/02-TH-16/2010, z dne 2. 2. 2010, s podatki o
tujih dovozih odpadkov na deponijo je Nadzorni odbor zahteval dodatne odgovore
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-

-

dovoza cca. 2.000 ton gradbenih odpadkov Jeko-in ni zaračunal - kdo odloča o tem
ali je ta odpad kvaliteten za nadaljnjo uporabo na deponiji in koliko je bilo v letu 2008
brezplačnih dovozov iz naslova občinske investicije v Fiprom
občina Kranjska Gora ima obračunan tudi tuj dovoz po nižji ceni kot občini Jesenice
in Žirovnica. Zakaj?

V zvezi z realizacijo ostalih sklepov in zapisom prejšnje seje ni bilo pripomb, zato je
podpredsednica predlagala naslednji
SKLEP:
Potrdi se pregled sklepov in skrajšan zapis 31. seje Nadzornega odbora, z dne 9.
2. 2010 z dopolnitvijo pri točki 5.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 6
ZA - 6

Sklep je bil sprejet.
K točki 2:
Končno poročilo o opravljenem nadzoru dodeljevanja sredstev ljubiteljskim
kulturnim društvom
Nadzorovana oseba na osnutek poročila o opravljenem nadzoru ni posredovala
pripomb. V kratki razpravi so bili predlagani manjši popravki priporočila, zato je
predsednica predlagala naslednji
SKLEP:
Nadzorni odbor sprejema končno poročilo o opravljenem nadzoru s
spremembami danimi v razpravi. Poročilo se posreduje županu in občinskemu
svetu.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 6
ZA - 6

Sklep je bil sprejet.
K točki 3:
Nadzor zaključnega računa proračuna Občine Jesenice za leto 2009
Nadzornemu odboru je bil na seji predložen zaključni račun proračuna občine.
Predsednica Nadzornega odbora je pripravila načrt izvedbe nadzora, natančnejši
terminski načrt pa bo predlagan na naslednji seji Nadzornega odbora.
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K točki 4:
Obravnava gradiv posredovanih v sprejem Občinskemu svetu
V kratki razpravi je bilo izpostavljeno vprašanje glede pristojnosti za potrjevanje cen
komunalnih storitev in predlagano zadolževanje GARS za nakup avtolestve.
K točki 5:
Vprašanja in pobude
Vprašanj in pobud ni bilo.

Seja je bila zaključena ob 19.40 uri.

Tajnik odbora:
Simona Krese

Predsednica Nadzornega odbora
mag. Darja Radić
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