OBČINA JESENICE
Nadzorni odbor
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

Številka: 060-18/2007
Datum: 7. 11. 2007
SKRAJŠAN ZAPIS
7. SEJE NADZORNEGA ODBORA OBČINE JESENICE, KI JE BILA V SREDO,
24. 10. 2007 OB 18.30. URI V KONFERENČNI SOBI OBČINE JESENICE
NA JESENICAH, CESTA ŽELEZARJEV 6
PRISOTNI ČLANI ODBORA:
mag. Darja Radić - predsednica, Milan Baloh, Rajko Skubic, Vojko Otovič, Ernest
Pušnik in Janez Poljšak
OPRAVIČENO ODSOTNI ČLANI ODBORA:
Simona Štravs
OSTALI PRISOTNI:
Župan Tomaž Tom Mencinger, 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 6. seje Nadzornega odbora
z dne 12. 9. 2007
2. Nadzor zaključnega računa proračuna Občine Jesenice za leto 2006 odzivno poročilo
3. Izredni nadzor nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča - obravnava
ugotovitev, mnenj in vprašanj
4. Pregled izvajanja rednih nadzorov v teku
5. Obravnava predlogov nadzorov za leto 2008
6. Obravnava gradiv posredovanih v sprejem Občinskemu svetu
a. Predlog sprememb in dopolnitev Statuta Občine Jesenice
7. Vprašanja in pobude
K točki 1:
Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 6. seje Nadzornega odbora z
dne 12. 9. 2007
Predsednica, je poročala o realizaciji sklepov. Na skrajšani zapis prejšnje seje in
realizacijo sklepov ni bilo pripomb, zato je predlagala naslednji
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SKLEP:
Potrdi se pregled sklepov in skrajšan zapis 6. seje Nadzornega odbora, z dne
12. 9. 2007.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 6
ZA - 6

Sklep je bil sprejet.
K točki 2:
Nadzor zaključnega računa proračuna Občine Jesenice za leto 2006 - odzivno
poročilo
Na posredovano odzivno poročilo, katerega je dodatno pojasnil tudi župan, člani
Nadzornega odbora niso imeli pripomb, zato je predsednica predlagala naslednji
SKLEP:
Popravljalni ukrepi, ki jih je občina izkazala v odzivnem poročilu, so zadovoljivi,
potrebno pa je njihovo dosledno izvajanje.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 6
ZA - 6

Sklep je bil sprejet.
K točki 3:
Izredni nadzor nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča - obravnava
ugotovitev, mnenj in vprašanj
Člana Nadzornega odbora, ki izvajata nadzor nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča, Darja Radić in Janez Poljšak, sta izpostavila določena vprašanja glede
tega področja poslovanja. Na vprašanja sta odgovarjala župan in vodja Oddelka za
okolje in prostor, Valentina Gorišek. Po razpravi je bilo predlagano, da Nadzorni
odbor posreduje preostala konkretna pisna vprašanja, zato je bil predlagan naslednji
SKLEP:
Nadzorni odbor bo županu in strokovni službi posredoval pisna vprašanja v
zvezi s področjem poslovanja, ki je predmet nadzora in pričakuje odgovor v
predpisanem roku 10 dni.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 6
ZA - 6

Sklep je bil sprejet.
K točki 4:
Pregled izvajanja rednih nadzorov v teku
Člani Nadzornega odbora, ki posamezne nadzore izvajajo, so poročali o izvajanju
aktivnosti in nekaterih ugotovitvah. Sprejet je bil naslednji
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Zaključek:
Člani Nadzornega odbora dokončajo nadzore za katere so bili pooblaščeni in
pripravijo osnutke poročil o nadzorih z ugotovitvami, mnenji in predlogi.
K točki 5:
Obravnava predlogov nadzorov za leto 2008
Nadzorni odbor je na prejšnji seji sprejel predlog svojega finančnega načrta za leto
2008, vsebinski program dela za prihodnje leto pa naj bi sprejel do konca leta. V ta
namen so člani Nadzornega odbora v razpravi podali predloge glede izvedbe
nadzorov v prihodnjem letu.
Predlagano je bilo, da se med redne nadzore v letu 2008 vključi nadzor Zaključnega
računa proračuna Občine Jesenice za leto 2007, nadzor ene od investicij občine in
nadzor poslovanja enega od javnih zavodov ter naslednji
SKLEP:
Za naslednjo sejo Nadzornega odbora predsednica, ob upoštevanju danih
predlogov, pripravi predlog programa dela Nadzornega odbora za leto 2008.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 6
ZA - 6

Sklep je bil sprejet.
K točki 6:
Obravnava gradiv posredovanih v sprejem Občinskemu svetu
Gradivo za sejo Občinskega sveta je predstavil župan. Glede na naloge Nadzornega
odbora je bil izmed gradiv za 9. sejo Občinskega sveta predmet obravnave predvsem
Predlog sprememb in dopolnitev Statuta Občine Jesenice. Razprave in zaključkov v
zvezi s tem ni bilo.
K točki 7:
Vprašanja in pobude
Vprašanj in pobud ni bilo.

Seja je bila zaključena ob 20.10 uri.

Tajnik odbora:
Simona Krese

Predsednica Nadzornega odbora
mag. Darja Radić
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