OBČINA JESENICE
Nadzorni odbor
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

Številka: 060-21/2007
Datum: 20. 12. 2007
SKRAJŠAN ZAPIS
9. SEJE NADZORNEGA ODBORA OBČINE JESENICE, KI JE BILA V SREDO,
19. 12. 2007 OB 18.30. URI V KONFERENČNI SOBI OBČINE JESENICE
NA JESENICAH, CESTA ŽELEZARJEV 6
PRISOTNI ČLANI ODBORA:
mag. Darja Radić - predsednica, Simona Štravs, Milan Baloh, Rajko Skubic in Ernest
Pušnik, Vojko Otovič in Janez Poljšak

OSTALI PRISOTNI:
Župan Tomaž Tom Mencinger, Slavka Brelih - direktorica občinske uprave, Andraž
Tolar in Katja Novak z 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 8. seje Nadzornega odbora
z dne 20. 11. 2007
2. Osnutek poročila o opravljenem nadzoru investicijskega vzdrževanja in
gradnje občinskih cest
3. Osnutek poročila o opravljenem nadzoru pravnih aktov Občine Jesenice
4. Osnutek poročila o opravljenem nadzoru nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča
5. Seje Nadzornega odbora v letu 2008
6. Obravnava gradiv posredovanih v sprejem Občinskemu svetu
7. Vprašanja in pobude

K točki 1:
Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 8. seje Nadzornega odbora z
dne 20. 11. 2007
Predsednica, je poročala o realizaciji sklepov. Na skrajšani zapis prejšnje seje in
realizacijo sklepov ni bilo pripomb, zato je predlagala naslednji
SKLEP:
Potrdi se pregled sklepov in skrajšan zapis 8. seje Nadzornega odbora, z dne
20. 11. 2007.
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GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 7
ZA - 7

Sklep je bil sprejet.
K točki 2:
Osnutek poročila o opravljenem nadzoru investicijskega vzdrževanja in gradnje
občinskih cest
Pripravljeno poročilo je predstavil Vojko Otovič, član skupine, ki je nadzor izvajala. V
zvezi s poročilom so člani Nadzornega odbora, ki so nadzor opravljali, predlagali, da
se pri opisu načina dela, časa in kraja izvedbe nadzora (stran 2) črta drugi stavek
drugega odstavka tega poglavja. Drugih pripomb na poročilo ni bilo, zato je
predsednica predlagala naslednji
SKLEP:
Sprejme se predlagani osnutek poročila o opravljenem nadzoru investicijskega
vzdrževanja in gradnje občinskih cest s predlagamim popravkom na strani 2.
Osnutek poročila se posreduje nadzorovani osebi, županu Občine Jesenice.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 7
ZA - 7

Sklep je bil sprejet.
K točki 3:
Osnutek poročila o opravljenem nadzoru pravnih aktov Občine Jesenice
Pripravljeno poročilo je predstavila Simona Štravs, članica skupine, ki je nadzor
izvajala ter predlagala, da se na strani 7. v tretjem odstavku črta beseda prav in na
strani 8. v mnenju pod točko 1 popravi leto proračuna na 2008 in 2009. Pojasnila je
tudi razloge za predlagano spremembo obsega nadzora. Na poročilo in predloge ni
bilo pripomb, zato je predsednica predlagala naslednja
SKLEPA:
1. Sklep o določitvi obsega nadzora pravnih aktov Občine Jesenice, sprejet na
5. seji Nadzornega odbora, dne 13. 6. 2007 se spremeni tako, da se iz
predmeta nadzora izvzamejo pravni akti s področja gospodarskih javnih
služb (točka 2 omenjenega sklepa).
2. Sprejme se predlagani osnutek poročila o opravljenem nadzoru pravnih
aktov Občine Jesenice s predlaganima popravkoma na strani 7 in 8.
Osnutek poročila se posreduje nadzorovani osebi, županu Občine Jesenice.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 7
ZA - 7

Sklepa sta bila sprejeta.

2

K točki 4:
Osnutek poročila o opravljenem nadzoru nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča
Uvodoma je predsednica povedala, da so člani Nadzornega odbora pred sejo že
prejeli pisna pojasnila župana v zvezi s predlaganim osnutkom poročila o
opravljenem nadzoru. Janez Poljšak je bil mnenja, da župan ne bi smel prejeti
osnutka poročila, ki še ni bilo sprejeto da tudi nima pravice posredovati gradiva na
poročilo, ki še ni sprejeto. V zvezi s tem je tajnik odbora, Simona Krese pojasnila, da
so na podlagi Statuta Občine Jesenice organi občine dolžni župana vabiti na svoje
seje, kjer ima pravico razpravljati, nima pa pravice glasovanja. Zato mu je bilo tudi
vročeno vabilo z gradivom za sejo. Prav tako je v skladu s Statutom občine in
Poslovnikom Nadzornega odbora nadzorovana oseba v postopku nadzorovanja
upravičena NO izraziti svoja mnenja in ugovarjati njegovim ugotovitvam.
Člani Nadzornega odbora so se odločili, da bodo obravnavali le osnutek poročila, ki
so ga pripravili člani Nadzornega odbora in da ne bodo obravnavali dodatnih pojasnil
in pripomb župana v zvezi z ugotovitvami. Zato so v nadaljevanju člani Nadzornega
odbora, ki so nadzor opravljali predstavili potek nadzora in ugotovitve. Predsednica je
županu predlagala naj pripombe in pojasnila posreduje ponovno kot ugovor na
osnutek poročila. Po razpravi je bil predlagan naslednji
SKLEP:
Sprejme se predlagani osnutek poročila o opravljenem nadzoru nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v predlaganem besedilu.
Osnutek poročila se posreduje nadzorovani osebi, županu Občine Jesenice.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 7
ZA - 7

Sklep je bil sprejet.
K točki 5:
Seje Nadzornega odbora v letu 2008
Glede termina sej Nadzornega odbora v naslednjem letu so se člani Nadzornega
odbora strinjali, da bodo seje v sredo, dan pred sejo Občinskega sveta, z izjemo
junija, ko se zaradi praznika seja prestavi na ponedeljek pred sejo Občinskega sveta.
Zaradi ostalih obveznosti se tak terminski plan tudi potrdi, zato je bil predlagan
SKLEP:
Potrdijo se predvideni termini sej Nadzornega odbora za leto 2008.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 7
ZA - 7

Sklep je bil sprejet.
K točki 6:
Obravnava gradiv posredovanih v sprejem Občinskemu svetu
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Razprave in sklepov pri tej točki ni bilo.
K točki 7:
Vprašanja in pobude
Darja Radić:
Člani Nadzornega odbora so vabljeni na prireditev občine ob zaključku leta in v
počastitev dneva samostojnosti ter ob vstopu Republike Slovenije v schengensko
območje.
Janez Poljšak:
Županu je predlagal, da javnost seznani z zadevami in podatki, povezanimi z
deponijo Mala Mežakla in sicer tako v zvezi s potrebnimi dovoljenji za uporabo
deponije kot tudi glede dovoza odpadkov iz drugih občin.
Župan je članom Nadzornega odbora podal osnovne podatke v zvezi s stanjem in
delovanjem deponije.
Milan Baloh:
Postavil je vprašanje glede oddaje doma Pristava v najem in določitvi najemnine.
Župan je pojasnil, da je sprejel odločitev o izboru najemnika na podlagi izvedenega
javnega razpisa, na katerega je svojo vlogo oddal le en ponudnik in da je tudi sprejel
odločitev glede najemnine, ki se bo po preteku treh let določila na novo. Poudaril je
tudi, da je v primeru neizvajanja programa s strani najemnika možen razdor
pogodbe.

Seja je bila zaključena ob 20.40 uri.

Tajnik odbora:
Simona Krese

Predsednica Nadzornega odbora
mag. Darja Radić
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