OBČINA JESENICE
Nadzorni odbor
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

Številka: 060-20/2008
Datum: 22. 10. 2008
SKRAJŠAN ZAPIS
17. SEJE NADZORNEGA ODBORA OBČINE JESENICE, KI JE BILA
V TOREK, 21. 10. 2008 OB 18.30. URI V SEJNI DVORANI OBČINE JESENICE,
NA JESENICAH, CESTA ŽELEZARJEV 6
PRISOTNI ČLANI ODBORA:
mag. Darja Radić - predsednica, Rajko Skubic, Vojko Otovič Milan Baloh, Ernest
Pušnik in Janez Poljšak
OPRAVIČENI: Simona Štravs – članica Nadzornega odbora, župan Tomaž Tom
Mencinger in Tomaž Vidmar – direktor Komunalne direkcije
OSTALI PRISOTNI:
Slavka Brelih - direktorica občinske uprave, Simona Kancler – višja svetovalka
Komunalne direkcije 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 16. seje Nadzornega odbora z
dne24. 9. 2008
2. Nadzor zaključnega računa proračuna Občine Jesenice za leto 2007 - Odzivno
poročilo
3. Pregled izvajanja nadzorov v letu 2008
4. Predlogi rednih nadzorov za leto 2009
5. Obravnava gradiv posredovanih v sprejem Občinskemu svetu
6. Vprašanja in pobude
K točki 1:
Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 16. seje Nadzornega odbora z
dne24. 9. 2008
Predsednica, je poročala o realizaciji sklepov, sprejetih na prejšnji seji. K 4. točki
dnevnega reda je Nadzorni odbor sprejel sklep v zvezi z letnim poročilom Jeko-in,
d.o.o. za leto 2007 in zahteval dodatna pojasnila. Odgovor župana je bil Nadzornemu
odboru predložen v gradivu za to sejo. Predsednica je uvodoma poročala tudi o
obravnavi te točke na seji Občinskega sveta, kjer ni bilo pomembne razprave
svetnikov, čudilo pa jo je mnenje direktorja javnega podjetja, da gre predvsem za
odločitve lastnikov, čemur pa na seji ni nihče oporekal. Člani Nadzornega odbora so bili
mnenja, da so s strani direktorja Jeko-in, d.o.o., ki je odgovorna oseba za poslovanje
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javnega podjetja, pričakovali bolj argumentiran odgovor z jasno navedbo podlag in
utemeljitev za njegovo ravnanje v zvezi s poslovanjem v delu, ki se nanaša na
odlaganje odpadkov iz drugih občin in poročili v tem delu, od organov javnega podjetja
in lastnika pa ustrezno obravnavo poročila in ukrepe iz njihove pristojnosti.
V zvezi z realizacijo ostalih sklepov in zapisom prejšnje seje ni bilo pripomb. Zato je
predsednica predlagala naslednja
SKLEPA:
1. Nadzorni odbor se je seznanil z odgovorom župana glede poslovanja javnega
podjetja Jeko-in, d.o.o. in ugotavlja, da odgovor ni v skladu s pričakovanji
Nadzornega odbora. Zato Nadzorni odbor predlaga županu, da odgovor
dopolni s podrobnimi pojasnili glede vsebinske razlike med mnenjem
revizorja in stališčem direktorja javnega podjetja.
2. Potrdi se pregled sklepov in skrajšan zapis 16. seje Nadzornega odbora, z dne
24. 9. 2008.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 6
ZA - 6

Sklepa sta bila sprejeta.
K točki 2:
Nadzor zaključnega računa proračuna Občine Jesenice za leto 2007 - Odzivno
poročilo
Uvodno obrazložitev k odzivnemu poročilu je podala vodja Oddelka za finance, plan in
analize, Brigita Džamastagič. Člani Nadzornega odbora na poročilo in pojasnila niso
imeli pripomb, zato je predsednica predlagala naslednji
SKLEP:
Nadzorni odbor se je seznanil z odzivnim poročilom in navedene ukrepe županan
ocenjuje kot primerne, potrebo pa je zagotoviti njihovo dejansko izvedbo.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 6
ZA - 6

Sklep je bil sprejet.
K točki 3:
Pregled izvajanja nadzorov v letu 2008
Člani Nadzornega odbora so poročali o izvajanju nadzora poslovanja javnega zavoda
Glasbena šola Jesenice in nadzora zbiranja in porabe pridobljenih prihodkov od
odlaganja odpadkov na deponiji Mala Mežakla.
K točki 4:
Predlogi rednih nadzorov za leto 2009
Uvodoma je predsednica pojasnila, da mora Nadzorni odbor na eni od prihodnjih sej
sprejeti program dela za naslednje leto. Konkretnih predlogov glede nadzorov ni bilo,
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člani pa so bili mnenja, da je bil način dela Nadzornega odbora v letu 2008 ustrezen in
zato primerna osnova za delo tudi v prihodnjem letu.
SKLEP:
Predsednica Nadzornega odbora za naslednjo sejo pripravi predlog programa
dela Nadzornega odbora za leto 2009.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 6
ZA - 6

Sklep je bil sprejet.
K točki 5:
Obravnava gradiv posredovanih v sprejem Občinskemu svetu
Posebne razprave k tej točki ni bilo.
K točki 5:
Vprašanja in pobude
Vprašanj in pobud ni bilo
Seja je bila zaključena ob 19.50 uri.

Tajnik odbora:
Simona Krese

Predsednica Nadzornega odbora
mag. Darja Radić
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