OBČINA JESENICE
Nadzorni odbor
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

Številka: 032-7/2015
Datum: 27. 11. 2015
SKRAJŠAN ZAPIS
7. SEJE NADZORNEGA ODBORA OBČINE JESENICE, KI JE BILA
V PETEK, 27. 11. 2015 OB 18.30. URI V KONFERENČNI SOBI OBČINE
JESENICE, NA JESENICAH, CESTA ŽELEZARJEV 6
PRISOTNI ČLANI NADZORNEGA ODBORA:
Skubic Rajko, Džamastagič Edina, Križnar Maja, Lović Vladanka, Otovič Vojko,
Poženel Ernest in Rožič Franc
OSTALI PRISOTNI:
Mag. Valentina Gorišek - direktorica občinske uprave
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 28. 9. 2015
2. Osnutek poročila o opravljenem nadzoru področja proračunske porabe 18 kultura, šport in nevladne organizacije v letu 2014
3. Osnutek poročila o opravljenem nadzoru investicije Cesta odlagališče Mala
Mežakla
4. Pregled poteka nadzora dela poslovanja javnega zavoda Občinska knjižnica
Jesenice
5. Obravnava gradiv posredovanih v sprejem Občinskemu svetu
6. Vprašanja in pobude

1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 6. seje Nadzornega odbora z
dne 28. 9. 2015
V zvezi z realizacijo sklepov in zapisom prejšnje seje ni bilo pripomb, zato je
predsednik predlagal naslednji
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SKLEP 18/7:
Potrdi se pregled sklepov in skrajšan zapis 6. seje Nadzornega odbora, z dne
28. 9. 2015.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 7
ZA - 7
PROTI - 0

Sklep je bil sprejet.

2. Osnutek poročila o opravljenem nadzoru področja proračunske porabe 18 kultura, šport in nevladne organizacije v letu 2014
Uvodno obrazložitev je podal predsednik Nadzornega odbora.
Franc Rožič: na strani 9 naj se popravi znesek proračunske postavke Dejavnost
kulturnih društev, zvez in skladov. Pravi znesek je 54.412,51 EUR. V predzadnjem
odstavku na strani 11 pa je pravi znesek 2.408 EUR (in ne 2.804 EUR).
Maja Križnar je postavila vprašanje, kdo izvaja nadzor nad delovanje društev.
Odgovor sta podala mag. Valentina Gorišek in Franc Rožič, ki sta pojasnila, da se
nadzor izvaja v okviri letnih poročil, ki jih predložijo društva.
Vladanka Lović in Franc Rožič sta poročala o opravljenem nadzoru na področju
kulture pri Gornjesavskem muzeju in Kulturno športnem društvu Hrušica; na področju
športa pri Zavodu za šport Jesenice in Planinskem društvu Jesenice - športno
plezanje; pri programih za mladino pa pri Mladinskem centru Jesenice.
V razpravi so člani Nadzornega odbora razpravljali o vsebini poročila s poudarkom
na posameznih točkah ugotovitev in priporočil. Predsednik se je članoma
Nadzornega odbora zahvalil za odlično opravljeno delo.
Po uskladitvi ugotovitev in oblikovanju priporočil je predsednik v sprejem predlagal
naslednji
SKLEP 19/7:
Sprejme se na seji dokončno oblikovani osnutek poročila o opravljenem
nadzoru področja proračunske porabe 18 - kultura, šport in nevladne
organizacije v letu 2014 in se ga posreduje nadzorovani osebi.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 7
ZA - 7
PROTI - 0

Sklep je bil sprejet.
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3. Osnutek poročila o opravljenem nadzoru investicije Cesta odlagališče Mala
Mežakla
Uvodno poročilo je podala Maja Križnar. Poročala je postavljenih vprašanjih glede
osebe Miha Benedik ter o sestavi gradbenih dnevnikov od 16/9 do 30/9. Pojasnila
pristojnega oddelka so bila sprejeta. Nadzorni odbor predlaga, da se 2. točka
priporočil in predlogov briše.
Poročal je tudi Vojko Otovič, ki je predlagal, da se investicije bolje planirajo vnaprej,
da se prepreči dodatna dela in dodatna plačila. Opozoril je še na tiskarsko napako na
strani 5, kjer namesti Milice piši Miline Klinar.
Predsednik Rajko Skubic je opozoril, da se odzivno poročilo predloži v roku 90 dni
po končnem poročilu, zato naj se to v zaključku dopolni. Nadzorovana oseba je
dolžna odgovoriti na osnutek poročila v roku 15 dni od prejema osnutka poročila.
Ernest Poženel je prosil za pojasnilo, zakaj je v pogodbenem znesku za gradbena
dela obračunan 22 % DDV.
V razpravi so člani Nadzornega odbora razpravljali o vsebini poročila s poudarkom
na posameznih točkah ugotovitev in priporočil. Predsednik je pohvalil člana
Nadzornega odbora za dobro opravljeno delo.
Po uskladitvi ugotovitev in oblikovanju priporočil je predsednik v sprejem predlagal
naslednji
SKLEP 20/7:
Sprejme se na seji dokončno oblikovani osnutek poročila o opravljenem
nadzoru investicije Cesta odlagališče Mala Mežakla in se ga posreduje
nadzorovani osebi.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 7
ZA - 7
PROTI - 0

Sklep je bil sprejet.
4. Pregled poteka nadzora dela poslovanja javnega zavoda Občinska knjižnica
Jesenice
Uvodno obrazložitev je podal Ernest Poženel, ki je predstavil tudi priporočila in
predloge ter mnenje, da je zaposlenih v Občinski knjižnici dovolj.
Rajko Skubic in Edina Džamastagić sta predlagala, da se poenotijo javna naročila,
tako, da se izvajajo kot skupna (npr. za zamenjavo oken pri javnih zavodih, za
naročilo materiala, idr.).
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V razpravi so člani Nadzornega odbora razpravljali o vsebini poročila s poudarkom
na posameznih točkah ugotovitev in priporočil. Predsednik je pohvalil člana
Nadzornega odbora za dobro opravljeno delo.
Po uskladitvi ugotovitev in oblikovanju priporočil je predsednik v sprejem predlagal
naslednji
SKLEP 21/7:
Sprejme se na seji dokončno oblikovani osnutek poročila o opravljenem
nadzoru poslovanja javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice in se ga
posreduje nadzorovani osebi.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 7
ZA - 7
PROTI - 0

Sklep je bil sprejet.

5. Obravnava gradiv posredovanih v sprejem Občinskemu svetu
Ernest Poženel: Ljudska univerza Jesenice pridobiva velik del sredstev na trgu, kar
je zelo pohvalno. Postavlja se mu vprašanje, kako spodbuditi ostale javne zavode, da
bi se tudi bolj tržno usmerili.
Mag. Valentina Gorišek je pojasnila razlike med delovanjem Ljudske univerze
Jesenice in ostalimi javnimi zavodi.
Drugih vprašanj in pripomb ni bilo.

6. Vprašanja in pobude
Franc Rožič: prosi za pojasnilo glede strukture proračuna za prihodnje leto,
predvsem z vidika bistvenega zmanjšanja prejetih sredstev iz državnega proračuna
in sredstev iz proračuna EU. Zanima pa ga tudi zakaj se za prometno infrastrukturo v
letu 2016 načrtuje kar 1,5 mio EUR.
Odgovore in pojasnila glede predloga proračuna občine Jesenice za leto 2016 je
podala mag. Valentina Gorišek.
Seja je bila zaključena ob 20.45 uri.
Zapisala:
Mag. Valentina Gorišek

Predsednik
Rajko Skubic
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