OBČINA JESENICE
Nadzorni odbor
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

Številka: 060-1/2010
Datum: 20. 1. 2010

SKRAJŠAN ZAPIS
30. SEJE NADZORNEGA ODBORA OBČINE JESENICE, KI JE BILA V SREDO,
20. 1. 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, Rajko Skubic in Janez Poljšak
OSTALI PRISOTNI:
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 29. seje Nadzornega odbora z
dne 16. 12. 2009
2. Sklep o izvedbi nadzora Zaključnega računa proračuna občine Jesenice za
leto 2009
3. Sklep o izvedbi nadzora poslovanja javnega zavoda
4. Poročilo o delu Nadzornega odbora za leto 2009
5. Vprašanja in pobude
K točki 1:
Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 29. seje Nadzornega odbora z dne
16. 12. 2009
V zvezi z realizacijo sklepov in zapisom prejšnje seje ni bilo pripomb, zato je
predsednica predlagala naslednji
SKLEP:
Potrdi se pregled sklepov in skrajšan zapis 29. seje Nadzornega odbora, z dne
16. 12. 2009.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 7

1

ZA - 7
Sklep je bil sprejet.
K točki 2:
Sklep o izvedbi nadzora Zaključnega računa proračuna občine Jesenice za leto
2009
Predlog sklepa o izvedbi nadzora je predstavila predsednica. Ker razprave ni bilo, je
predlagala naslednji
SKLEP:
1. Izvede se nadzor v Občini Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, ki jo zastopa
župan, Tomaž Tom Mencinger.
Predmet nadzora je zaključni račun proračuna Občine Jesenice.
Nadzor obsega pregled pripravljenega poročila – zaključni račun proračuna
Občine Jesenice za leto 2009.
Cilj nadzora je delna preveritev pravilnosti izvrševanja proračuna občine
Jesenice in ustreznosti poročanja občine o njenem poslovanju v letu 2009,
predstavljenem v zaključnem računu proračuna občine.
Nadzor se bo izvajal predvidoma v prvem polletju leta 2010.
Za izvedbo nadzora so pooblaščeni vsi člani Nadzornega odbora Občine
Jesenice.
2. Načrt izvedbe nadzora pripravi predsednica Nadzornega odbora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 7
ZA - 7

Sklep je bil sprejet.
K točki 3:
Sklep o izvedbi nadzora poslovanja javnega zavoda
Nadzornemu odboru je bil posredovan seznam javnih zavodov, katerih ustanovitelj je
Občina Jesenice. Po kratki razpravi je predsednica predlagala naslednji
SKLEP:
Izvede se nadzor v javnem zavodu Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, ki ga
zastopa direktorica Branka Smole.
Predmet in obseg nadzora je poslovanje javnega zavoda v letu 2009.
Cilj nadzora je preveriti pravilnost poslovanja javnega zavoda.
Nadzor se bo izvajal predvidoma v prvem polletju leta 2010.
Za izvedbo nadzora so pooblaščeni člani Nadzornega odbora Občine Jesenice
Vojko Otovič, Milan Baloh in Rajko Skubic.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 7
ZA - 7
2

Sklep je bil sprejet.
K točki 4:
Poročilo o delu Nadzornega odbora za leto 2009
Predlog poročila je predstavila predsednica. Ker pripomb ni bilo, je predlagala naslednji
SKLEP:
Sprejme se poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Jesenice za leto 2009.
Poročilo se seznani Občinski svet in župan.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 7
ZA - 7

Sklep je bil sprejet.
K točki 5:
Vprašanja in pobude
Nadzornemu odboru je javno podjetje Jeko-in, d.o.o. posredovalo na 28. seji
Nadzornega odbora zahtevan pregled odloženih odpadkov po občinah, strukturi in ceni
s podatki o razporejanju realiziranih prihodkov.
V razpravi so člani Nadzornega odbora ugotovili, da so posredovani podatki natančni in
pregledni. Glede na različne izkazane cene tujih dovozov pa naj javno podjetje
posreduje še:
- pojasnila kako se oblikujejo cene za različne tuje dovoze za posamezne občine, kdo
jih določa in kdo je plačnik (npr. prevoznik ali neposredno povzročitelj)
- podatke o skupnem številu kupcev tujega dovoza za leto 2008, za 15 največjih
kupcev iz posamezne občine pa tudi podatke o skupni vrednosti zaračunanih storitev
iz tega naslova, količini pripeljanih odpadkov in ceni

Seja je bila zaključena ob 19.35 uri.

Tajnik odbora:
Simona Krese

Predsednica Nadzornega odbora
mag. Darja Radić
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