OBČINA JESENICE
Nadzorni odbor
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

Številka: 060-17/2007
Datum: 13. 9. 2007
SKRAJŠAN ZAPIS
6. SEJE NADZORNEGA ODBORA OBČINE JESENICE, KI JE BILA V SREDO,
12. 9. 2007 OB 18.30. URI V PISARNI ŽUPANA 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:
Slavka Brelih - direktorica občinske uprave, Brigita Džamastagič - vodja Oddelka za
finance, plan in analize 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 5. seje Nadzornega odbora
z dne 13. 6. 2007
2. Pregled sklepov in potrditev zapisa 1. korespondenčne seje Nadzornega
odbora, ki je trajala od 20. 6. do 26. 6. 2007
3. Pregled izvajanja nadzorov v letu 2007
4. Finančni načrt za leto 2008 in 2009
5. Obravnava gradiv posredovanih v sprejem Občinskemu svetu
a. Predlog sprememb in dopolnitev Statuta občine Jesenice
b. Predlog sprememb načrta razvojnih programov občine Jesenice za
obdobje 2007-2010
c. Predlog Poročila o izvrševanju Proračuna občine Jesenice za prvo
polletje za leto 2007
d. Informacija o letnem poročilu JEKO-IN, za leto 2006
6. Vprašanja in pobude

Z namenom, da se članom Nadzornega odbora zagotovi dovolj časa tudi za pregled
gradiva za sejo Občinskega sveta, so člani Nadzornega odbora strinjali, da bodo seje
Nadzornega odbora v prihodnje ob sredah, dan pred sejo Občinskega sveta. Pripravi
se nov terminski plan sej za leto 2007.
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K točki 1:
Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 5. seje Nadzornega odbora z
dne 13. 6. 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 5. seje Nadzornega odbora, z dne
13. 6. 2007.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 6
ZA - 6

Sklep je bil sprejet.
K točki 2:
Pregled sklepov in potrditev zapisa 1. korespondenčne seje Nadzornega
odbora, ki je trajala od 20. 6. do 26. 6. 2007
Predsednica, je poročala o poteku korespondenčne seje in sprejetem sklepu. Na
pripravljeni zapis korespondenčne seje ni bilo pripomb, zato je predlagala naslednji
SKLEP:
Potrdi se pregled sklepov in zapis 1. korespondenčne seje Nadzornega odbora,
ki je trajala od 20. 6. do 26. 6. 2007.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 6
ZA - 6

Sklep je bil sprejet.
K točki 3:
Pregled izvajanja nadzorov v letu 2007
Predsednica je uvodoma pojasnila, da je bil namen uvrstitve te točke na dnevni red
seje predvsem zaradi pregleda izvajanja že začetih nadzorov in s tem realizacije
zastavljenih nalog Nadzornega odbora v letošnjem letu. V nadaljevanju so člani
Nadzornega odbora, ki posamezne nadzore izvajajo, poročali o že izvedenih
aktivnostih in predvidenem terminskem planu izvedbe ter zaključka nadzorov.
Zaključek:
Nadzori se izvajajo po predvidenem programu, tako da naj bi bili že začeti nadzori
dokončani v letu 2007.
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K točki 4:
Finančni načrt za leto 2008 in 2009
Pripravljeni finančni načrt Nadzornega odbora za leto 2008 in 2009 sta predstavili
predsednica in tajnik Nadzornega odbora.
Vsebinski program dela Nadzornega odbora za prihodnje leto pa naj bi Nadzorni
odbor sprejel do konca letošnjega leta. V zvezi s tem je bilo dogovorjeno, da člani
Nadzornega odbora od naslednje seje posredujejo svoje konkretne predloge glede
izvedbe nadzorov v prihodnjem letu.
Na pripravljeno gradivo ni bilo pripomb, zato je predsednica predlagala naslednji
SKLEP:
Sprejme se predlog finančnega načrta Nadzornega odbora za leto 2008 in 2009
v predlaganem besedilu.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 6
ZA - 6

Sklep je bil sprejet.
K točki 5:
Obravnava gradiv posredovanih v sprejem Občinskemu svetu
Glede na naloge Nadzornega odbora so bile predmet obravnave naslednje točke iz
gradiva za 9. sejo Občinskega sveta:
a. Predlog sprememb in dopolnitev Statuta občine Jesenice
b. Predlog sprememb načrta razvojnih programov občine Jesenice za obdobje 20072010
c. Predlog Poročila o izvrševanju Proračuna občine Jesenice za prvo polletje za leto
2007
d. Informacija o letnem poročilu JEKO-IN, za leto 2006
Člani Nadzornega odbora strinjali, da so pripravljena gradiva lahko dobra osnova za
načrtovanje in izvedbo nadzorov v prihodnje.
K točki 6:
Vprašanja in pobude
mag. Darja Radić:
Glede na posredovana vabila za seje Nadzornega sveta javnega podjetja Jeko-in,
d.o.o. Nadzornemu odboru Občine Jesenice, naj bi se sej nadzornega sveta v
prihodnje udeležila predsednica Nadzornega odbora, po potrebi pa tudi kdo od
ostalih članov Nadzornega odbora.
Ernest Pušnik:
Ob ustanavljanju pokrajin v Sloveniji je primerno, da organi občine ponovno pričnejo
z aktivnostmi, da bi Občina Jesenice pridobila status mestne občine.
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mag. Darja Radić:
Člane Nadzornega odbora je seznanila s pritožbo občana Antona Šteblaja v zvezi
računi za odvoz odpadkov, katera je bila v vednost posredovana tudi predsednici
Nadzornega odbora ter posredovanim odgovorom javnega podjetja Jeko-in, d.o.o.

Seja je bila zaključena ob 20.20 uri.

Tajnik odbora:
Simona Krese

Predsednica Nadzornega odbora
mag. Darja Radić
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