OBČINA JESENICE
Nadzorni odbor
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

Številka: 060-11/2008
Datum: 30. 5. 2008
SKRAJŠAN ZAPIS
14. SEJE NADZORNEGA ODBORA OBČINE JESENICE, KI JE BILA V SREDO,
28. 5. 2008 OB 18.30. URI V SEJNI DVORANI 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
OPRAVIČENI: Rajko Skubic – član Nadzornega odbora
OSTALI PRISOTNI:
Slavka Brelih - direktorica občinske uprave, Brigita Džamastagič - vodja Oddelka za
finance, plan in analize, Valentina Gorišek - vodja Oddelka za okolje in prostor, ter
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 13. seje Nadzornega odbora z
dne 23. 4. 2008
2. Nadzor Zaključnega računa proračuna Občine Jesenice za leto 2007
3. Nadzor nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v občini Jesenice - odzivno
poročilo
4. Nadzor investicijskega vzdrževanja in gradnje občinskih cest - odzivno
poročilo
5. Obravnava gradiv posredovanih v sprejem Občinskemu svetu
6. Vprašanja in pobude

K točki 1:
Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 13. seje Nadzornega odbora z
dne 23. 4. 2008
Predsednica, je poročala o realizaciji sklepov. V zvezi z realizacijo sklepov glede
poslovanja javnega podjetja Jeko-in, d.o.o. je Nadzorni odbor obravnaval dopis
direktorja, z dne 12. 5. 2008 in priložen Pravilnik o blagajniškem poslovanju ter
ugotovil, da je poslovanje blagajne s tem pravilnikom formalno urejeno, ima pa
določene pomanjkljivosti. Drugih pripomb na realizacijo sklepov in skrajšan zapis
prejšnje seje ni bilo pripomb, zato je predsednica predlagala naslednja
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SKLEPA:
1. Potrdi se pregled sklepov in skrajšan zapis 13. seje Nadzornega odbora, z dne
23. 4. 2008.
2. Sklep št. 2 pod točko 5. glede normativne ureditve poslovanja blagajne
javnega podjetja je formalno realiziran, vendar predloženi Pravilnik o
blagajniškem poslovanju ne zagotavlja v celoti varnosti pri upravljanju z
gotovino. Člani Nadzornega odbora naj zato do naslednje seje pripravijo
konkretne pripombe in predloge glede vsebine posredovanega Pravilnika.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 6
ZA - 6

Sklep je bil sprejet.
K točki 2:
Nadzor Zaključnega računa proračuna Občine Jesenice za leto 2007
Člani Nadzornega odbora so obravnavali predlog besedila osnutka poročila o
opravljenem nadzoru. V razpravi so bili dani naslednji predlogi dopolnitev poročila:
- na strani 4 se pri ugotovitvah za področje 6: Lokalna samouprava besedilo dopolni z
višino doseganja plana;
- na strani 7 se pri ugotovitvah za področje 18: Kultura, šport in nevladne organizacije
doda odstavek glede pomembnosti izvajanja preventivnih projektov za mladino ter
doda tudi priporočilo v zvezi s tem;
- doda se priporočilo o vključitvi kazalnikov o gibanju gospodarstva ob pripravi
proračuna;
- z namenom učinkovite porabe proračunskih sredstev se doda priporočilo glede
proučitve ustreznosti razvojne politike, letnih programov in pogojev ter meril za
dodeljevanje proračuna na področju kulture in športa;
- doda se priporočilo o zagotovitvi finančnega ovrednotenja pomembnejših
proračunskih postavk.
Po razpravi je predsednica predlagala naslednji
SKLEP:
Sprejme se osnutek poročila o opravljenem nadzoru zaključnega računa
proračuna Občine Jesenice za leto 2007 z dopolnitvami danimi v razpravi.
Osnutek poročila se posreduje županu Občine Jesenice.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 6
ZA - 6

Sklep je bil sprejet.
K točki 3:
Nadzor nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v občini Jesenice - odzivno
poročilo
Uvodno obrazložitev je podala predsednica Nadzornega odbora. Ker razprave ni bilo,
je predlagala naslednji
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SKLEP:
Nadzorni odbor ukrepe, navedene v odzivnem poročilu ocenjuje kot sprejemljive.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 6
ZA - 6

Sklep je bil sprejet.
K točki 4:
Nadzor investicijskega vzdrževanja in gradnje občinskih cest - odzivno poročilo
Obrazložitev sta podala prisotna člana Nadzornega odbora, ki sta nadzor izvajala,
Vojko Otovič in Ernest Pušnik. Po kratki razpravi je predsednica predlagala naslednji
SKLEP:
Nadzorni odbor ukrepe, navedene v odzivnem poročilu ocenjuje kot sprejemljive.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Sklep je bil sprejet.
K točki 5:
Obravnava gradiv posredovanih v sprejem Občinskemu svetu
Predlog rebalansa proračuna Občine Jesenice za leto 2008
Član Nadzornega odbora, Ernest Pušnik je v zvezi s predlaganim povečanjem
subvencije za mestni promet opozoril na slabo načrtovanje. Sicer pa člani Nadzornega
odbora subvencijo mestnega prometa, ki bo določena na prepeljanega potnika,
ocenjujejo kot primerno rešitev, saj bo osnova za racionalno obnašanje koncesionarja.
Predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Republika v
postopku javne razgrnitve
Simona Štravs je predlagala naj se v gradivu uporabljeni izrazi poenotijo.
Ocena varnosti v Občini Jesenice za leto 2007 – poročilo Policijske postaje
Vojko Otovič je opozoril na nesistematičnost poročila, ki naj bi za vsa področja
vsebovalo ugotovitve, oceno in aktivnosti ter na praktično ne opisani področji boja proti
drogam in nelegalne posesti orožja.
K točki 6:
Vprašanja in pobude
Darja Radić:
S programom dela Nadzornega odbora za leto 2008 sta predvidena tudi nadzora
izvajanja investicij in poslovanja enega izmed javnih zavodov. Zato pričakuje, da bodo
člani do prihodnje seje pripravili konkretne predloge glede vsebine nadzorov.
Seja je bila zaključena ob 20.45 uri.
Tajnik odbora:
Simona Krese

Predsednica Nadzornega odbora
mag. Darja Radić
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