OBČINA JESENICE
Nadzorni odbor
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

Številka: 060-10/2007
Datum: 17. 5. 2007
SKRAJŠAN ZAPIS
4. SEJE NADZORNEGA ODBORA OBČINE JESENICE, KI JE BILA V SREDO,
16. 5. 2007 OB 18.30. URI V SEJNI DVORANI OBČINE JESENICE
NA JESENICAH, CESTA ŽELEZARJEV 6

PRISOTNI ČLANI ODBORA:
mag. Darja Radić - predsednica, Simona Štravs, Milan Baloh, Rajko Skubic, Vojko
Otovič, Ernest Pušnik in Janez Poljšak

OSTALI PRISOTNI:
Župan, Tomaž Tom Mencinger, Slavka Brelih - direktorica občinske uprave 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 3. seje Nadzornega odbora z
dne 18. 4. 2007
2. Osnutek poročila o opravljenem nadzoru zaključnega računa proračuna
Občine Jesenice za leto 2006
3. Sprejem sklepa o izvedbi nadzora pravnih aktov Občine Jesenice
4. Izvedba izrednih nadzorov v letu 2007
5. Vprašanja in pobude
K točki 1:
Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 3. seje Nadzornega odbora z
dne 18. 4. 2007
Na poročilo predsednice o realizaciji sklepov in skrajšani zapis prejšnje seje ni bilo
pripomb, zato je predlagala naslednji
SKLEP:
Potrdi se pregled sklepov in skrajšan zapis 3. seje Nadzornega odbora, z dne
18. 4. 2007.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 7
ZA - 7
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Sklep je bil sprejet.
K točki 2:
Osnutek poročila o opravljenem nadzoru zaključnega računa proračuna Občine
Jesenice za leto 2006
Pripravljen predlog poročila je predstavila predsednica Nadzornega odbora. V kratki
razpravi je bil predlagan le popravek besedila poročila pri ugotovitvah na strani 5, za
področje 19: izobraževanje. Zato je predsednica predlagala naslednja
SKLEPA:
1. Sprejme se predlagani osnutek poročila o opravljenem nadzoru zaključnega
računa proračuna občine Jesenice za leto 2006 s popravkom pri področju 19:
Izobraževanje, tako da se drugi stavek v tem poglavju glasi: Nižji delež
realizacije je izkazan na postavki Terciarni programi izobraževanja in na
postavki Pomoč šolajočim.
2. Osnutek poročila se posreduje nadzorovani osebi, županu Občine Jesenice.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 7
ZA - 7

Sklepa sta bila sprejeta.
K točki 3:
Sprejem sklepa o izvedbi nadzora pravnih aktov Občine Jesenice
V razpravi je član Nadzornega odbora izrazil pomisleke glede pristojnosti Nadzornega
odbora za izvedbo tega nadzora. Drugih pripomb oz. pomislekov na predlagani sklep o
izvedbi nadzora ni bilo, so se pa člani Nadzornega odbora strinjali, da mora biti nadzor
v tem delu omejen na finančno poslovanje občine in njenih proračunskih uporabnikov
ter da mora zato Nadzorni odbor odločati še o konkretnih aktih, ki bodo predmet
nadzora. Po razpravi je predsednica predlagala naslednja
SKLEPA:
1. Sprejme se naslednji sklep o izvedbi nadzora:
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 pravnih aktov Občine Jesenice.
Cilj nadzora je preveriti usklajenost izbranih pravnih aktov Občine Jesenice z
zakoni in podzakonskimi akti, s poudarkom na določbah, ki urejajo
razpolaganje s premoženjem občine in finančno poslovanje uporabnikov
proračunskih sredstev.
Izvajanje nadzora se bo predvidoma začelo mesecu juniju 2007 in bo trajalo
do konca meseca septembra 2007.
Za izvedbo nadzora so pooblaščeni člani Nadzornega odbora Občine
Jesenice Simona Štravs, Janez Poljšak in Milan Baloh.
2. Izbor pravnih aktov, ki bodo predmet nadzora se določi na naslednji seji
Nadzornega odbora.
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GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 7
ZA - 6
PROTI - 0

Sklepa sta bila sprejeta.
K točki 4:
Izvedba izrednih nadzorov v letu 2007
Z namenom, da bi Nadzorni odbor v letošnjem letu izvedel predvideno število
nadzorov, je predsednica Nadzornega odbora predlagala, da člani pripravijo predloge
za izvedbo izrednih nadzorov. V razpravi konkretnega predloga ni bilo danega, je pa
bilo predlaganih nekaj možnih področij nadzora in sicer: način financiranja določenih
javnih zavodov in spremljanja porabe teh sredstev, načrtovanje in izvedba posameznih
investicij, komunalne dejavnosti in poslovanje javnega podjetja.
Po razpravi je bil sprejet naslednji zaključek:
1. Občinska uprava naj za naslednjo sejo Nadzornega odbora pripravi seznam
vseh investicij, ki so se financirale iz proračuna občine in so bile zaključene v
letu 2006 ali 2007.
2. O izvedbi izrednih nadzorov v letošnjem letu bo Nadzorni odbor odločal na
svoji naslednji seji.
K točki 5:
Vprašanja in pobude
Darja Radić:
Predlagala je, da bi se gradivo za Nadzorni odbor izjemoma, predvsem zaradi
postavljenih rokov, pošiljalo tudi po elektronski pošti.
Vsi člani se s tem niso strinjali, zato se gradiva odboru še vedno posredujejo po pošti.
Rajko Skubic:
Občina prodaja večje število stanovanj. Za katera stanovanja gre?
Na vprašanje je odgovoril župan, ki je pojasnil, da so v postopku prodaje najprej
starejša stanovanja, katera so potrebna večjih obnov. Prednost pri nakupu imajo
najemniki teh stanovanj.
Simona Štravs:
Zanimalo jo je ali ima Občina sklenjeno pogodbo z Davčno upravo RS za pobiranje
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in ali za to plačuje provizijo.
Na vprašanje je odgovorila direktorica občinske uprave, Slavka Brelih, ki je pojasnila,
da je pogodba sklenjena, po novem pa Davčna uprava ne obračunava več svojih
storitev in tako občina provizije ne plačuje.

Seja je bila zaključena ob 20.10 uri.

Tajnik odbora:
Simona Krese

Predsednica Nadzornega odbora
mag. Darja Radić
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