OBČINA JESENICE
Nadzorni odbor
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

Številka: 032-1/2016
Datum: 30. 3. 2016
SKRAJŠAN ZAPIS
10. SEJE NADZORNEGA ODBORA OBČINE JESENICE, KI JE BILA
V SREDO, 30. 3. 2016 OB 18.30. URI V KABINETU ŽUPANA OBČINE JESENICE,
NA JESENICAH, CESTA ŽELEZARJEV 6
PRISOTNI ČLANI NADZORNEGA ODBORA:
Skubic Rajko - predsednik, Džamastagič Edina, Križnar Maja, Lović Vladanka, Otovič
Vojko, Poženel Ernest in Rožič Franc
OSTALI PRISOTNI:
Mag. Valentina Gorišek - direktorica občinske uprave, Brigita Džamastagič – vodja
Oddelka za finance, plan in analize, Marko Markelj – direktor Komunalne direkcije,
Matej Smukavec – vodja Oddelka za okolje in prostor, Petra Dečman – vodja
Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve, mag. Vera Djurić Drozdek –
vodja Oddelka za gospodarstvo in Mojca Levstik – svetovalka za OS in NO.
Seja se je pričela ob 18.30 uri.
Seja je potekala po naslednjem potrjenem
DNEVNEM REDU
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 9. seje Nadzornega odbora z
dne 29. 1. 2016
2. Nadzor zaključnega računa proračuna občine Jesenice za leto 2015
3. Nadzor poslovanja javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice – odzivno
poročilo
4. Obravnava gradiv posredovanih v sprejem Občinskemu svetu
5. Vprašanja in pobude

1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 9. seje Nadzornega odbora z
dne 29. 1. 2016
V zvezi z realizacijo sklepov in zapisom prejšnje seje ni bilo pripomb, zato je
predsednik predlagal naslednji
SKLEP 33/10:
Potrdi se pregled sklepov in skrajšan zapis 9. seje Nadzornega odbora, z dne
29. 1. 2016.
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GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 7
ZA - 7
PROTI - 0

Sklep je bil sprejet.

2. Nadzor zaključnega računa proračuna občine Jesenice za leto 2015
Predsednik Nadzornega odbora je uvodoma podal splošne ugotovitve v zvezi z
Zaključnim računom občine Jesenice za leto 2015. Na sejo so bili vabljeni
predstavniki občinske uprave z namenom posredovanja odgovorov na vprašanja in
ugotovitve članov Nadzornega odbora.
V nadaljevanju je potekala obravnava Zaključnega računa proračuna občine po
posameznih področjih porabe proračunskih sredstev in ostalih dokumentih, ki
sestavljajo Zaključni račun. Na vprašanja in ugotovitve Nadzornega odbora so
odgovarjali prisotni predstavniki občinske uprave.
V razpravi so bila podana naslednje vprašanja in zaprosila za dodatne obrazložitve,
podatke oz. odgovore:
- kolikšen del sredstev za programe javnih del je zagotovila Občina Jesenice in
kolikšen del Zavod RS za zaposlovanje;
- na novi spletni strani Občine Jesenice ne deluje povezava do Strategije
razvoja turizma; to naj se uredi in naj se povezava do dokumenta posreduje
članu Nadzornega odbora g. Poženelu.
Predsednik je po razpravi predlagal naslednji
SKLEP 34/10:
Občinska uprava naj Nadzornemu odboru posreduje zaprošene odgovore in
dokumentacijo do srede, 6. 4.2016.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 7
ZA - 7
PROTI - 0

Sklep je bil sprejet.

3. Nadzor poslovanja javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice – odzivno
poročilo
Ugotovitve o prejetem odzivnem poročilu Občinske knjižnice Jesenice je podal
predsednik Nadzornega odbora.
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Ernest Poženel je predlagal, da naj Občina Jesenice pomaga Občinski knjižnici
Jesenice, da se sklenejo dogovori z drugima dvema občinama glede zagotavljanja
knjižnične dejavnosti.
Predsednik je po razpravi predlagal naslednji
SKLEP 35/10:
Nadzorni odbor je obravnaval odzivno poročilo Občinske knjižnice Jesenice,
podano na podlagi opravljenega nadzora poslovanja javnega zavoda Občinska
knjižnica Jesenice in izkazane ukrepe, navedene v odzivnem poročilu, ocenjuje
kot ustrezne.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 7
ZA - 7
PROTI - 0

Sklep je bil sprejet.

4. Obravnava gradiv posredovanih v sprejem Občinskemu svetu
Mag. Valentina Gorišek je na vprašanje Ernesta Poženela pojasnila, da rampa na
mostu na Hrenovici sicer deluje, vendar je potrebno uporabiti poseben daljinec. Z
izvajalcem se bo 31.3.2016 opravil pregled, kako za delovanje rampe najti boljšo
tehnično rešitev.
Franci Rožič je opozoril, da je na uvodni strani točke 6 – Novelacija občinskega
razvojnega programa narobe navedena letnica, saj je navedeno, da se NORP
sprejema za obdobje 2011-2015, namesto za obdobje 2011 – 2025.
Ernest Poženel je prisotne povabil na zadnjo dobrodelno predstavo Monty Python:
Kralj Arthur in sveti gral, ki bo v Gledališču Toneta Čufarja v petek, 1.4.2016.
Drugih vprašanj in pripomb ni bilo.

5. Vprašanja in pobude
Vprašanj in pobud ni bilo.
Seja je bila zaključena ob uri 20.40. uri.

Zapisala:
Mag. Valentina Gorišek

Predsednik
Rajko Skubic
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