OBČINA JESENICE
Nadzorni odbor
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

Številka: 060-6/2007
Datum: 22. 3. 2007
SKRAJŠAN ZAPIS
2. SEJE NADZORNEGA ODBORA OBČINE JESENICE, KI JE BILA V SREDO,
21. 3. 2007 OB 18.30. URI V PISARNI ŽUPANA OBČINE JESENICE
NA JESENICAH, CESTA ŽELEZARJEV 6
PRISOTNI ČLANI ODBORA:
mag. Darja Radić - predsednica, Simona Štravs, Milan Baloh, Rajko Skubic, Vojko
Otovič in Ernest Pušnik
ODSOTNI ČLANI ODBORA:
Janez Poljšak
OSTALI PRISOTNI:
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 1. seje Nadzornega odbora z
dne 12. 2. 2007
2. Predlog programa dela Nadzornega odbora za leto 2007
3. Izvedba rednih nadzorov v letu 2007
a. Predstavitev postopka nadzora
b. Določitev članov NO za izvedbo posameznih rednih nadzorov
c. Sprejem sklepa o izvedbi nadzora Zaključnega računa proračuna Občine
Jesenice za leto 2006
4. Vprašanja in pobude
K točki 1:
Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 1. seje Nadzornega odbora z
dne 12. 2. 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 1. seje Nadzornega odbora, z dne 12.
2. 2007.
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GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 6
ZA - 6

Sklep je bil sprejet.
K točki 2:
Predlog programa dela Nadzornega odbora za leto 2007
Predlog programa dela Nadzornega odbora za leto 2007 je predstavila predsednica
Nadzornega odbora. V krajši razpravi so sodelovali vsi prisotni člani odbora, ki so se s
predlogom programa dela strinjali. Zato je predsednica predlagala naslednji
SKLEP:
Sprejme se program dela Nadzornega odbora za leto 2007, s katerim se seznani
občinski svet in župana.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 6
ZA - 6

Sklep je bil sprejet.
K točki 3:
Izvedba rednih nadzorov v letu 2007
a. Predstavitev postopka nadzora
Na podlagi določil Statuta občine in Poslovnika o delu Nadzornega odbora je bil s
strani tajnika Nadzornega odbora predstavljen postopek posameznega nadzora in
ključni dokumenti oz. aktivnosti.
V nadaljevanju so člani NO, Milan Baloh, Rajko Skubic in Vojko Otovič, ki so se
udeležili seminarja o delovanju Nadzornih odborov, predstavili pomembnejše vsebine
seminarja. Dogovorjeno je bilo, da se kopija gradiva posreduje tudi ostalim članom.
b. Določitev članov NO za izvedbo posameznih rednih nadzorov
Glede na sprejeti program dela Nadzornega odbora je predsednica predlagala, da
Nadzorni odbor že določi tudi člane, ki bodo posamezni redni nadzor izvajali.
Po krajši razpravi so bili predlagani naslednji
SKLEPI:
1. Nadzor zaključnega računa proračuna Občine Jesenice za leto 2006 bodo
izvajali vsi člani Nadzornega odbora. Načrt nadzora pripravi Darja Radić in
sicer do 31. 3. 2007.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 6
ZA - 6
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2. Nadzor pravnih aktov Občine Jesenice bodo izvajali naslednji člani
Nadzornega odbora: Simona Štravs (vodja skupine), Janez Poljšak in Milan
Baloh.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 6
ZA - 6

3. Nadzor investicijskega vzdrževanja in gradnje občinskih cest bodo izvajali
naslednji člani Nadzornega odbora: Vojko Otovič (vodja skupine), Rajko
Skubic in Ernest Pušnik.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 6
ZA - 6

Sklepi so bili sprejeti.
c. Sprejem sklepa o izvedbi nadzora Zaključnega računa proračuna Občine
Jesenice za leto 2006
V zvezi s predlogom sklepa o izvedbi nadzora člani niso imeli pripomb, dogovorili pa
so se o predvidenem času izvedbe nadzora in občinsko upravo zaprosili za
posredovanje proračuna in rebalansa proračuna občine za leto 2006.
Po kratki razpravi je predsednica predlagala naslednji
SKLEP:
Sprejme se predlagani sklep o izvedbi nadzora zaključnega računa proračuna
Občine Jesenice za leto 2005, z dopolnitvijo, da se bo izvajanje nadzora
predvidoma začelo 2. 4. 2007 in bo trajalo do 4. 5. 2007.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 6
ZA - 6

Sklep je bil sprejet.
K točki 4:
Vprašanja in pobude
Člani Nadzornega odbora so se strinjali, s pobudo Rajka Skubica, da naj bi Nadzorni
odbor na sejah obravnaval tudi določena gradiva za Občinski svet, ki se nanašajo na
finančno poslovanje občine ali drugih uporabnikov proračuna občine.
Člani Nadzornega odbora so se strinjali tudi, da z namenom lažje komunikacije tajnik
posreduje vsem članom zbrane telefonske številke in elektronske naslove članov.
Seja je bila zaključena ob 20.05 uri.

Tajnik odbora:
Simona Krese

Predsednica Nadzornega odbora
mag. Darja Radić
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