OBČINA JESENICE
Nadzorni odbor
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

Številka: 060-2/2009
Datum: 28. 1. 2009

SKRAJŠAN ZAPIS
20. SEJE NADZORNEGA ODBORA OBČINE JESENICE, KI JE BILA
V SREDO, 28. 1. 2009 OB 18.30. URI V KONFERENČNI SOBI OBČINE JESENICE,
NA JESENICAH, CESTA ŽELEZARJEV 6
PRISOTNI ČLANI ODBORA:
mag. Darja Radić - predsednica, Simona Štravs, Rajko Skubic, Vojko Otovič, Milan
Baloh, Ernest Pušnik in Janez Poljšak
OSTALI PRISOTNI:
župan Tomaž Tom Mencinger, Slavka Brelih - direktorica občinske uprave in Simona
Krese – tajnik Nadzornega odbora
Seja se je pričela ob 18.30 uri.
Ker se je predsednica seje udeležila naknadno, je vodenje seje na začetku prevzela
podpredsednica Nadzornega odbora, Simona Štavs.
Seja je potekala po naslednjem potrjenem
DNEVNEM REDU
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 19. seje Nadzornega odbora z
dne 17. 12. 2008
2. Osnutek poročila o opravljenem nadzoru poslovanja javnega zavoda
Glasbena šola Jesenice
3. Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Jesenice za leto 2008
4. Obravnava gradiv posredovanih v sprejem Občinskemu svetu
5. Vprašanja in pobude
K točki 1:
Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 19. seje Nadzornega odbora z
dne 17. 12. 2008
Podpredsednica je poročala o realizaciji sklepov, sprejetih na prejšnji seji. O razpravi
na prejšnji seji Občinskega sveta je poročal član Nadzornega odbora, Janez Poljšak, ki
se je seje tudi udeležil. Občinski svet predloga Nadzornega odbora za umik Predloga
za odlaganje odpadkov na deponijo Mala Mežakla iz občin Upravne enote Škofja Loka
iz dnevnega reda seje Občinskega sveta ni upošteval. Pojasnila glede urejanja
odlaganja odpadkov je nato v nadaljevanju podal tudi župan, Tomaž Tom Mencinger.
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Nadzorni odbor je obravnaval tudi odgovor direktorja javnega podjetja Jeko-in, d.o.o. v
zvezi z letnim poročilom za leto 2007 in sklepom Nadzornega odbora, sprejetim na 18.
seji.
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 19. seje Nadzornega odbora, z dne
17. 12. 2008.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 6
ZA - 6

Sklep je bil sprejet.
K točki 2:
Osnutek poročila o opravljenem nadzoru poslovanja javnega zavoda Glasbena
šola Jesenice
Uvodno obrazložitev pripravljenega predloga osnutka poročila je podal član
Nadzornega odbora, Vojko Otovič. Simona Štravs je predlagala še dopolnitev
ugotovitev glede realizacije finančnega načrta in splošnih aktov (na stani 5., 6. in 7.) ter
dodatno priporočilo glede posodobitve internih aktov. Po kratki razpravi je bil predlagan
naslednji
SKLEP:
Sprejme se predlagani osnutek poročila o opravljenem nadzoru poslovanja
javnega zavoda Glasbena šola Jesenice s predlaganimi dopolnitvami na strani 5.,
6., 7. in 8.
Osnutek poročila se posreduje nadzorovani osebi, Glasbeni šoli Jesenice.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 7
ZA - 7

Sklep je bil sprejet.
Predsedovanje je prevzela predsednica Nadzornega odbora, ki se je pridružila na seji.
K točki 3:
Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Jesenice za leto 2008
Predlog poročila je predstavila predsednica Nadzornega odbora. Članica Simona
Štravs je pri povzetku izvedenih nadzorov predlagala dopolnitev v zvezi s sprejetimi
akti občine kot ukrepi na dana priporočila Nadzornega odbora.
SKLEP:
Sprejme se poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Jesenice za leto 2008 s
predlaganimi dopolnitvami. Poročilo se posreduje Občinskemu svetu in županu.
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GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 7
ZA - 7

Sklep je bil sprejet.
K točki 4:
Obravnava gradiv posredovanih v sprejem Občinskemu svetu
Župan, Tomaž Tom Mencinger, je predstavil gradivo za 24. sejo Občinskega sveta, ki
bo 29. 1. 2009. Posebne razprave in zaključkov v zvezi s tem ni bilo.
K točki 5:
Vprašanja in pobude
Obravnava gradiv za sejo Občinskega sveta na seji Nadzornega odbora:
Direktorica občinske uprave, Slavka Brelih, je podala pripombo v zvezi z razpravo na
zadnji seji Občinskega sveta, na kateri je bilo s strani Nadzornega odbora občine
pojasnjeno, da Nadzorni odbor gradivo prejema en dan pred sejo in da Nadzornemu
odboru na seji niso dana potrebna pojasnila. Zato je predlagala, da se Nadzorni odbor
odloči o načinu obravnave gradiv za sejo Občinskega sveta, določi točke, ki jih
namerava na seji obravnavati in po potrebi povabi tudi pripravljavce gradiv.
Janez Poljšak, ki se je prejšnje seje Občinskega sveta udeležil, je pojasnil, da je očitno
prišlo do nesporazuma. Člani Nadzornega odbora so se strinjali, da so se pripombe oz.
ugotovitve Nadzornega odbora glede obrazložitev običajno nanašale na vsebino samih
gradiv in ne na morebitna pojasnila na seji. Predsednica Nadzornega odbora je
zagotovila, da bodo v prihodnje bolj pozorni pri razpravi in sprejemanju zaključkov, po
potrebi pa bodo tudi postavili vprašanja, na katera bo mogoče pripraviti odgovore.
Seje Nadzornega odbora v letu 2009
Člani Nadzornega odbora so uskladili okvirne datume sej Nadzornega odbora za leto
2009, kar tajnik odbora posreduje vsem članom.

Seja je bila zaključena ob 20.05 uri.

Tajnik odbora:
Simona Krese

Predsednica Nadzornega odbora
mag. Darja Radić
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