OBČINA JESENICE
Nadzorni odbor
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

Številka: 060-13/2009
Datum: 22. 4. 2009

SKRAJŠAN ZAPIS
23. SEJE NADZORNEGA ODBORA OBČINE JESENICE, KI JE BILA
V SREDO, 22. 4. 2009 OB 18.30. URI V SEJNI DVORANI OBČINE JESENICE,
NA JESENICAH, CESTA ŽELEZARJEV 6

PRISOTNI ČLANI ODBORA:
mag. Darja Radić - predsednica, Simona Štravs, Rajko Skubic, Vojko Otovič, Milan
Baloh in Ernest Pušnik
OPRAVIČENI: Janez Poljšak – član Nadzornega odbora
OSTALI PRISOTNI:
Slavka Brelih - direktorica občinske uprave, Brigita Džamastagič - vodja Oddelka za
finance, plan in analize, Tea Višnar - vodja Oddelka za družbene dejavnosti in
splošne zadeve, Valentina Gorišek - vodja Oddelka za okolje in prostor, Marko
Markelj - direktor Komunalne direkcije, Edita Granatir - Lapuh - vodja Oddelka za
gospodarstvo, Božena Ronner - svetovalka župana in Simona Krese – tajnik
Nadzornega odbora
Seja se je pričela ob 18.30 uri.
Seja je potekala po naslednjem spremenjenem in potrjenem
DNEVNEM REDU
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 22. seje Nadzornega
odbora z dne 24. 3. 2009
2. Nadzor Zaključnega računa proračuna občine Jesenice za leto 2008
3. Obravnava gradiv posredovanih v sprejem Občinskemu svetu
4. Vprašanja in pobude

K točki 1:
Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 22. seje Nadzornega odbora z
dne 24. 3. 2009
V zvezi z realizacijo sklepov in zapisom prejšnje seje ni bilo pripomb, zato je
predsednica predlagala naslednji
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SKLEP:
Potrdi se pregled sklepov in skrajšan zapis 22. seje Nadzornega odbora, z dne
24. 3. 2009.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 5
ZA - 5

Sklep je bil sprejet.
K točki 2:
Nadzor Zaključnega računa proračuna občine Jesenice za leto 2008
Obravnava zaključnega računa proračuna občine je potekala po posameznih
področjih porabe proračunskih sredstev in ostalih dokumentih, ki sestavljajo zaključni
račun. Ugotovitve, mnenja in vprašanja pa so podali predvsem 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. Neodgovorjenih vprašanj po razpravi ni bilo.
Ugotovitve in mnenja članov Nadzornega odbora z upoštevanjem na seji danih
pojasnil predstavljajo podlago za pripravo končnih pisnih ugotovitev članov
Nadzornega odbora in pripravo osnutka poročila. V kolikor bodo člani Nadzornega
odbora pri pripravi pisnih ugotovitev potrebujejo še dodatna pojasnila in odgovore,
bodo le te zahtevali v skladu s poslovnikom o delu Nadzornega odbora.
Po razpravi je predsednica predlagala naslednji
SKLEP:
Na podlagi razprave, predstavljenih ugotovitev in vprašanj člani Nadzornega
odbora pripravijo končne pisne ugotovitve do 15. 5. 2009 in jih posredujejo
predsednici Nadzornega odbora za pripravo osnutka poročila o nadzoru.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 6
ZA - 6

Sklep je bil sprejet.
K točki 3:
Obravnava gradiv posredovanih v sprejem Občinskemu svetu
Predlog za povečanje višine subvencije socialo varstvene storitve pomoč na
domu (točka 13.)
Član Nadzornega odbora, Ernest Pušnik, je opozoril, da v predlogu pogreša
obrazložitve tudi glede ostalih dejavnikov, ki poleg cene vplivajo na izvajanje te javne
službe (npr. kapacitete izvajalca).
Tea Višnar je pojasnila, da bo v občini s povečanjem subvencije ponovno doseženo
neko povprečje v državi.
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Vprašanja in pobude – Odgovor na 337. svetniško vprašanje (točka 16.)
Člani Nadzornega odbora so bili mnenja, da je potrebno zagotoviti, da bo na
področju zagotavljanja in razvoja gospodarskih javnih služb imela glavno vlogo
občina oz. Komunalna direkcija in ne izključno izvajalec javne službe, Jeko-in, d.o.o.
K točki 4:
Vprašanja in pobude
Član Nadzornega odbora, Vojko Otovič, je predstavil osnutek načrta izvedbe nadzora
investicije v komunalno infrastrukturo Cesta Cirila Tavčarja.

Simona Krese, tajnik Nadzornega odbora, je opozorila na sprejeti Pravilnik o
obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št.
23/2009), katerega naj Nadzorni odbor upošteva pri pripravi poročil o nadzoru v
prihodnje.

Seja je bila zaključena ob 19.55 uri.

Tajnik odbora:
Simona Krese

Predsednica Nadzornega odbora
mag. Darja Radić
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