OBČINA JESENICE
Nadzorni odbor
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

Številka: 060-12/2007
Datum: 14. 6. 2007
SKRAJŠAN ZAPIS
5. SEJE NADZORNEGA ODBORA OBČINE JESENICE, KI JE BILA V SREDO,
13. 6. 2007 OB 18.30. URI V PISARNI ŽUPANA OBČINE JESENICE
NA JESENICAH, CESTA ŽELEZARJEV 6
PRISOTNI ČLANI ODBORA:
Simona Štravs - namestnica predsednice, Milan Baloh, Rajko Skubic, Vojko Otovič,
Ernest Pušnik in Janez Poljšak
OPRAVIČENO ODSOTNI ČLANI ODBORA:
mag. Darja Radić
OSTALI PRISOTNI:
Župan, Tomaž Tom Mencinger, 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 4. seje Nadzornega odbora z
dne 16. 5. 2007
2. Obravnava ugovora na osnutek poročila o opravljenem nadzoru Zaključnega
računa občine Jesenice za leto 2006
3. Sprejem sklepa o izvedbi nadzora investicijskega vzdrževanja in gradnje
občinskih cest
4. Določitev obsega nadzora pravnih aktov Občine Jesenice
5. Izvedba izrednih nadzorov v letu 2007
6. Obravnava gradiv posredovanih v sprejem Občinskemu svetu
7. Vprašanja in pobude
K točki 1:
Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 4. seje Nadzornega odbora z
dne 16. 5. 2007
Namestnica predsednice, ki je vodila sejo Nadzornega odbora, je poročala o realizaciji
sklepov. Na skrajšani zapis prejšnje seje in realizacijo sklepov ni bilo pripomb, zato je
namestnica predsednice predlagala naslednji
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SKLEP:
Potrdi se pregled sklepov in skrajšan zapis 4. seje Nadzornega odbora, z dne
16. 5. 2007.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 6
ZA - 6

Sklep je bil sprejet.
K točki 2:
Obravnava ugovora na osnutek poročila o opravljenem nadzoru Zaključnega
računa občine Jesenice za leto 2006
Uvodno obrazložitev posredovanega ugovora na osnutek poročila o opravljenem
nadzoru je podala vodja Oddelka za finance, plan in analize Občine Jesenice, Brigita
Džamastagič. V nadaljevanju je namestnica predsednice člane Nadzornega odbora
seznanila tudi z mnenjem na ugovor, ki ga je pripravila predsednica Nadzornega
odbora. Člani Nadzornega odbora so se z navedbami predsednice v celoti strinjali,
zato se te ugotovitve upošteva pri pripravi končnega poročila. Po krajši razpravi je
namestnica predsednice predlagala naslednja
SKLEPA:
1. Nadzorni odbor je obravnaval ugovor na osnutek poročila o opravljenem
nadzoru Zaključnega računa proračuna Občine Jesenice za leto 2006 in
zadolžuje predsednico Nadzornega odbora, mag. Darjo Radić, da pripravi
končno poročilo, ki bo vključevalo ugotovitve članov Nadzornega odbora,
sprejete na 5. seji in sicer, da se navedbe v ugovoru, razen pri področju 13,
ne upoštevajo in da Nadzorni odbor ostaja pri ugotovitvah, ki jih je zapisal v
osnutku poročila. Nadzorni odbor je mnenja, da ugovori pojasnjujejo
ravnanje in aktivnosti, ne argumentirajo pa dovolj neustreznosti in
nepreglednosti poročanja v zaključnem računu proračuna občine.
2. Končno poročilo bo Nadzorni odbor prejel v potrditev na korespondenčni
seji, za katero bo članom gradivo posredovano naslednji teden in sicer po
pošti oz. elektronski pošti, za posredovanje stališč pa se določi rok 3 dni.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 6
ZA - 6

Sklepa sta bila sprejeta.
K točki 3:
Sprejem sklepa o izvedbi nadzora investicijskega vzdrževanja in gradnje
občinskih cest
Člani Nadzornega odbora so obravnavali posredovani predlog sklepa o izvedbi
nadzora. Po kratki razpravi je namestnica predsednice predlagala naslednji
SKLEP:
Sprejme se naslednji sklep o izvedbi nadzora:
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Izvede se nadzor v Občini Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, ki jo
zastopa župan, Tomaž Tom Mencinger.
Predmet in obseg nadzora je pregled izbranih projektov investicijskega
vzdrževanja in gradnje občinskih cest (modernizacija cest).
Cilj nadzora je preveriti postopke javnega naročanja in pravilnost vrednotenja
posameznih postavk planiranih izvedbenih del za cestni program, s poudarkom
na projektni dokumentaciji in drugih stroških.
Izvajanje nadzora se bo predvidoma začelo mesecu septembru 2007 in bo trajalo
do konca meseca decembra 2007.
Za izvedbo nadzora so pooblaščeni člani Nadzornega odbora Občine Jesenice
Vojko Otovič, Rajko Skubic in Ernest Pušnik.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 6
ZA - 6

Sklep je bil sprejet.
K točki 4:
Določitev obsega nadzora pravnih aktov Občine Jesenice
Predlog pravnih aktov občine, ki bodo predmet nadzora je pripravila in obrazložila
namestnica predsednice. Po razpravi je bil predlagan naslednji
SKLEP:
Predmet nadzora bodo naslednji pravni akti:
1. Področje javnih financ
- Odlok o proračunu Občine Jesenice za leto 2007 in Odlok o rebalansu proračuna
Občine Jesenice za leto 2007
- Interni akt o oddaji javnih naročil
2. Področje gospodarskih javnih služb
- Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe distribucije zemeljskega plina
in odjemu in dobavi zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja v Občini
Jesenice
- Spremembe in dopolnitve tarifnega sistema za prodajo toplotne energije iz
vročevodnega omrežja v Občini Jesenice

3. Področje nepremičnin
- Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov in garaž v lasti Občine Jesenice
v najem ter določanju najemnin
- Pravilnik o oddaji službenih in tržnih stanovanj Občine Jesenice v najem
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 6
ZA - 6

Sklep je bil sprejet.
K točki 5:
Izvedba izrednih nadzorov v letu 2007
Namestnica predsednice je uvodoma povzela že dane predloge za izvedbo izrednih
nadzorov, ki so se nanašale na pobiranje nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča, financiranje javnih zavodov in izvajanje investicij. V razpravi je bilo
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ugotovljeno, da so dani predlogi ustrezni, vendar pa je potrebno upoštevati tudi, da je
Nadzorni odbor z delom pričel šele v mesecu marcu letošnjega leta, zato je bil po
krajši razpravi predlagan naslednji
SKLEP:
Sprejme se naslednji sklep o izvedbi nadzora nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča in sicer:
Izvede se nadzor v Občini Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, ki jo
zastopa župan, Tomaž Tom Mencinger.
Predmet in obseg nadzora je pregled določil aktov Občine Jesenice, ki urejajo
plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
Cilj nadzora je preveriti usklajenost občinskega akta z zakoni in podzakonskimi
akti.
Izvajanje nadzora se bo predvidoma začelo v mesecu septembru 2007.
Za izvedbo nadzora sta pooblaščena člana Nadzornega odbora Občine Jesenice
Janez Poljšak in Darja Radić.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 6
ZA - 6

Sklep je bil sprejet.
K točki 6:
Obravnava gradiv posredovanih v sprejem Občinskemu svetu
V zvezi z obravnavo gradiva za 8. sejo Občinskega sveta so se člani Nadzornega
odbora omejili na posamezna gradiva in sicer v zvezi s predlogom sprememb in
dopolnitev Statuta Občine Jesenice, predlogom določitve razvojnih prioritet v Občini
Jesenice in predlogom za začetek postopka ustanovitve Pokrajine Zgornja Gorenjska.
Sklepov k tej točki ni bilo sprejetih.
K točki 7:
Vprašanja in pobude
Vprašanj in pobud ni bilo.
Seja je bila zaključena ob 20.30 uri.

Tajnik odbora:
Simona Krese

Predsednica Nadzornega odbora
mag. Darja Radić
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