OBČINA JESENICE
Nadzorni odbor
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

Številka: 060-20/2007
Datum: 22. 11. 2007
SKRAJŠAN ZAPIS
8. SEJE NADZORNEGA ODBORA OBČINE JESENICE, KI JE BILA V TOREK,
20. 11. 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
ODSOTNI ČLANI ODBORA:
Vojko Otovič (opravičeno), Janez Poljšak
OSTALI PRISOTNI:
Slavka Brelih - direktorica občinske uprave, Brigita Džamastagič - vodja Oddelka za
finance, plan in analize 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 7. seje Nadzornega odbora
z dne 24. 10. 2007
2. Program dela Nadzornega odbora za leto 2008
3. Obravnava gradiv posredovanih v sprejem Občinskemu svetu
a. Predlog proračuna Občine Jesenice za leto 2008 in 2009 - prva obravnava
4. Vprašanja in pobude

K točki 1:
Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 7. seje Nadzornega odbora z
dne 24. 10. 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 7. seje Nadzornega odbora, z dne
24. 10. 2007.
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GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 5
ZA - 5

Sklep je bil sprejet.
K točki 2:
Program dela Nadzornega odbora za leto 2008
Pripravljeni program dela za naslednje leto je predstavila predsednica Nadzornega
odbora. Pripomb na pripravljeno gradivo ni bilo, zato je predsednica predlagala
naslednji
SKLEP:
Sprejme se Program dela Nadzornega odbora za leto 2008. S programom se
seznani občinski svet in župana.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 5
ZA - 5

Sklep je bil sprejet.
K točki 3:
Obravnava gradiv posredovanih v sprejem Občinskemu svetu
Glede na naloge Nadzornega odbora je bil izmed gradiv za 12. sejo Občinskega
sveta predmet obravnave predvsem Predlog proračuna Občine Jesenice za leto
2008 in 2009 - prva obravnava. Predsednica Nadzornega odbora je člane opozorila,
da je naloga Nadzornega odbora predvsem preveritev ali je predlog proračuna
pripravljen v skladu z zakonodajo.
Pripomb glede upoštevanja finančna zakonodaje pri pripravi predloga proračuna ni
bilo. V razpravi je bila izpostavljena predvsem struktura posebnega dela proračuna,
ki je brez prikazovanja odhodkov po oddelkih občinske uprave, kar je v skladu z
danimi priporočili Nadzornega odbora pri že opravljenem nadzoru zaključnega
računa proračuna občine za leto 2006. Člani Nadzornega odbora so se strinjali, da je
spremenjena struktura primernejša in za zunanje uporabnike povečuje preglednost
izdatkov za posamezna področja, programe in podprograme.
SKLEP:
Nadzorni odbor ugotavlja, da je struktura posebnega dela proračuna
pripravljena v skladu z danimi priporočili Nadzornega odbora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 5
ZA - 5

Sklep je bil sprejet.
K točki 4:
Vprašanja in pobude
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Milan Baloh:
V gradivu za sejo Občinskega sveta je predlog o prenehanju veljavnosti Pravilnika o
oddajanju poslovnih prostorov in garaž v lasti Občine Jesenice v najem ter določanju
najemnin. Omenjeni pravilnik je bil predmet nadzora pravnih aktov občine.
Simona Štravs je v zvezi s tem dodala, da je, glede na spremembo zakonodaje, ta
ukrep skladen z dosedanjimi ugotovitvami v okviru omenjenega nadzora.
Simona Štravs:
V gradivu za sejo Občinskega sveta je tudi predlog glede vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Jesenice za leto
2008 in 2009. Opozorila je na problem dejanske zazidljivosti zemljišč in sprejemanje
ustreznih prostorskih aktov občine. Ugotovitve v zvezi s tem bodo zajete tudi v
poročilo o nadzoru nadomestila o uporabi stavbnega zemljišča.
Ernest Pušnik:
V zvezi z ustanovitvijo skupne notranje revizijske službe občin je poudaril, da je
povezovanje občin koristno, vendar naj se pri tem upošteva, da bo delovanje skupne
službe omogočeno predvsem na račun že vzpostavljene službe v okviru Občine
Jesenice.

Seja je bila zaključena ob 19.50 uri.

Tajnik odbora:
Simona Krese

Predsednica Nadzornega odbora
Mag. Darja Radić
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