OBČINA JESENICE
Nadzorni odbor
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

Številka: 032-8/2016
Datum: 27. 1. 2017
SKRAJŠAN ZAPIS
16. SEJE NADZORNEGA ODBORA OBČINE JESENICE, KI JE BILA
V PETEK, 27. 1. 2017 OB 18.30. URI V KABINETU ŽUPANA OBČINE JESENICE,
NA JESENICAH, CESTA ŽELEZARJEV 6
PRISOTNI ČLANI NADZORNEGA ODBORA:
Edina Džamastagič – namestnica predsednika, Ernest Poženel, Maja Križnar,
Vladanka Lović, Vojko Otovič in Franc Rožič
OPRAVIČENO ODSOTEN ČLAN: Rajko Skubic - predsednik
OSTALI PRISOTNI: Mag. Valentina Gorišek - direktorica občinske uprave
Seja se je pričela ob 18.30 uri. Seja je potekala po naslednjem
DNEVNEM REDU
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 15. seje Nadzornega odbora
z dne 7. 12. 2016
2. Sprejem sklepov o izvedbi rednih nadzorov
3. Obravnava gradiv posredovanih v sprejem Občinskemu svetu
4. Vprašanja in pobude
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 6
ZA - 6

Dnevni red je bil sprejet.

1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 15. seje Nadzornega odbora
z dne 7. 12. 2016
V zvezi z realizacijo sklepov in zapisom prejšnje seje je podal pripombo Ernest
Poženel. Predlagal je, da se v zapisnik eksaktno napišejo pojasnila, ki so dana na
vprašanja in pobude, ki jih na seji postavijo člani Nadzornega odbora.
Namestnica predsednika je v sprejem predlagala
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SKLEP 51/16:
Potrdi se pregled sklepov in skrajšan zapis 15. seje Nadzornega odbora, z dne
7. 12. 2016.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 6
ZA - 6

Sklep je bil sprejet.

2. Sprejem sklepov o izvedbi rednih nadzorov
Pripravijo se sklepi o izvedbi dogovorjenih nadzorov. Pri nadzoru Zaključnega računa
proračuna Občine Jesenice za leto 2016 si člani Nadzornega odbora proračunska
področja razdelijo enako kot pri nadzoru Zaključnega računa za leto 2015, in sicer:
-

Član NO Ernest Poženel:
 PU 5000: Občinska uprava in v tem okviru:
- PPP 10: Trg dela in delovni pogoji
- PPP 11: Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo
- PPP 14: Gospodarstvo
- PPP 22: Servisiranje javnega dolga
 PU 9700: Skupna notranjerevizijska služba
 Bilanca stanja

-

Član NO Rajko Skubic:
 PU 1000: Občinski svet
 PU 2000: Nadzorni odbor
 PU 3000: Župan
 PU 4000 – 4080: Krajevne skupnosti
 PU 5000: Občinska uprava in v tem okviru:
- PPP 02: Ekonomska in fiskalna administracija
- PPP 03: Zunanja politika in mednarodna pomoč
- PPP 04: Skupne administrativne službe in splošne javne storitve
- PPP 06: Lokalna samouprava

-

Član NO Franc Rožič:
 PU 5000: Občinska uprava in v tem okviru:
- PPP 18: Kultura, šport in nevladne organizacije

-

Članica NO Edina Džamastagič:
 PU 5000: Občinska uprava in v tem okviru:
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-

PPP 16: Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost
PPP 23: Intervencijski programi in obveznosti

-

Članica NO Vladanka Lovič:
 PU 5000: Občinska uprava in v tem okviru:
- PPP 19: Izobraževanje

-

Član NO Vojko Otovič:
 PU 5000: Občinska uprava in v tem okviru:
- PPP 13: Promet, prometna infrastruktura in komunikacije

-

Članica NO Maja Križnar:
 PU 5000: Občinska uprava in v tem okviru:
- PPP 07: Obramba in ukrepi ob izrednih razmerah
- PPP 08: Notranje zadeve in varnost
- PPP 12: Pridobivanje in distribucija energetskih surovin
- PPP 15: Varovanje okolja in naravne dediščine
- PPP 17: Zdravstveno varstvo
- PPP 20: Socialno varstvo
 PU 9800: Medobčinski inšpektorat in redarstvo

Edina Džamastagić:
Zanima jo, do kdaj na naj bi bili pripravljeni osnutki nadzorov?
Mag. Valentina Gorišek:
Osnutki nadzorov naj bi bili pripravljeni do meseca septembra, končno poročilo pa
naj bo sprejeto do konca leta 2017.
Ernest Poženel:
Zanima ga, ali za je izvedbo nadzorov možno predlagati tudi kakšnega zunanjega
izvajalca, če gre npr. za kakšno bolj strokovno zahtevno področje.
Mag. Valentina Gorišek:
Za izvedbo nadzorov je možno najeti tudi zunanje izvajalce, ki pa jih je potrebno
plačati, zato se Občina Jesenice do sedaj tega ni posluževala.
Edina Džamastagić:
Zanima jo, do kdaj mora biti pripravljen osnutek poročila o izvedbi nadzora
Zaključnega računa proračuna občine Jesenice za leto 2016
Mag. Valentina Gorišek:
Nadzorni odbor naj bi osnutek poročila obravnaval na aprilski seji, končno poročilo o
izvedbi nadzora pa na seji v mesecu maju 2017.
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V zvezi s predlogom sklepov o izvedbi nadzorov člani niso imeli drugih pripomb, zato
je namestnica predsednika predlagala naslednje sklepe
SKLEP 52/16:
Sprejme se predlagani sklep o izvedbi nadzora investicije Ob Gorki –
komunalna infrastruktura Podmežakla.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 6
ZA - 6

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 53/16:
Sprejme se predlagani sklep o izvedbi nadzora investicije Cesta Betel.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 6
ZA - 6

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 54/16:
Sprejme se predlagani sklep o izvedbi nadzora investicije Komunalna oprema –
biološka obdelava.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 6
ZA - 6

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 55/16:
Sprejme se predlagani sklep o izvedbi nadzora Zaključnega računa proračuna
občine Jesenice za leto 2016.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 6
ZA - 6

Sklep je bil sprejet.

3. Obravnava gradiv posredovanih v sprejem Občinskemu svetu
Maja Križnar:
Zanima jo, kdo je predlagal novega člana sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu.
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Zanima jo tudi, zakaj je podan predlog za preimenovanje podjetja JEKO-IN v podjetje
JEKO ter zakaj želijo v javnem komunalnem podjetju registrirati opravljanje
dimnikarskih storitev.
Mag. Valentina Gorišek:
Nov član Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je bil predlagan s strani
JKP JEKO-IN, d.o.o., Jesenice.
V letu, ko se je JEKO-IN ustanavljal, je bilo ime JEKO zasedeno. Sedaj je to ime
prosto in na predlog direktorja podjetja je Občinski svet občine Jesenice potrdil to
spremembo. V mesecu februarju mora biti sprememba potrjena še na Občinskem
svetu občine Žirovnica.
Glede opravljanja dimnikarskih storitev pa gre v tem primeru šele za dovolitev
doregistracije dejavnosti in ne že za samo opravljanje te gospodarske javne službe.
Pred začetkom opravljanja dejavnosti je namreč potrebno narediti poslovni načrt,
analizo trga, ipd.
Druge razprave ni bilo.

4. Vprašanja in pobude
4.1 Franc Rožič:
Povedal je, da je na 18. seji Občinskega sveta predstavil Program dela Nadzornega
odbora za leto 2017 ter vsa tri končna poročila o izvedenih nadzorih. Bilo je nekaj
vprašanj članov Občinskega sveta, vendar nič posebnega, glasovanja o teh točkah
dnevnega reda pa na seji Občinskega sveta tako ali tako ni.

4.2 Ernest Poženel:
Zanima ga, kako daleč je postopek preimenovanja Fakultete za zdravstvo Jesenice.
Mag. Valentina Gorišek:
Na seji Občinskega sveta je bil Odlok o preimenovanju sprejet po skrajšanem
postopku, tako da je dekanja lahko takoj začela s postopkom spremembe imena pri
registrskem sodišču.

4.3 Edina Džamastagić:
Zanima jo, v kakšni fazi je izredni nadzor, ki ga izvajata predsednik Rajko Skubic in
članica Maja Križnar.
Maja Križnar:
Svoj del ugotovitev je že posredovala predsedniku, ki bo pripravil poročilo o izvedbi
nadzora.
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4.4 Maja Križnar:
Zanima jo, ali se kdaj izvaja nadzor nad delovanjem zavetišča Perun, glede na to, da
se sredstva za zapuščene živali zagotavljajo iz proračuna Občine.
Mag. Valentina Gorišek:
Iz Zavetišča Perun posredujejo redna poročila o opravljenih storitvah.

Člani Nadzornega odbora so se dogovorili, da bo naslednja seja Nadzornega odbora
v petek 31. marca 2017 ob 18.30 uri.

Drugih vprašanj in pobud ni bilo.
Seja je bila zaključena ob 19.15. uri.

Zapisala:
Mag. Valentina Gorišek

Namestnica predsednika
Edina Džamastagič
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