OBČINA JESENICE
Nadzorni odbor
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

Številka: 032-2/2017
Datum: 11. 5. 2017
SKRAJŠAN ZAPIS
18. SEJE NADZORNEGA ODBORA OBČINE JESENICE, KI JE BILA
V SREDO, 10. 5. 2017 OB 19.00. 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
OSTALI PRISOTNI:
Mag. Valentina Gorišek - direktorica občinske uprave
Seja se je pričela ob 19.00 uri. Seja je potekala po naslednjem
DNEVNEM REDU
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 17. seje Nadzornega odbora
z dne 5. 4. 2017
2. Osnutek poročila o opravljenem nadzoru zaključnega računa proračuna
Občine Jesenice za leto 2016
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 17. seje Nadzornega odbora
z dne 5. 4. 2017
V zvezi z realizacijo sklepov in zapisom prejšnje seje ni bilo pripomb, zato je
namestnica predsednika v sprejem predlagala
SKLEP 58/18:
Potrdi se pregled sklepov in skrajšan zapis 17. seje Nadzornega odbora, z dne
5. 4. 2017.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 6
ZA - 6

Sklep je bil sprejet.
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2. Osnutek poročila o opravljenem nadzoru zaključnega računa proračuna
Občine Jesenice za leto 2016
Uvodno obrazložitev je podala namestnica predsednika Nadzornega odbora. V
razpravi so člani Nadzornega odbora razpravljali o vsebini poročila s poudarkom na
posameznih točkah ugotovitev. Dodatna pojasnila je članom Nadzornega odbora
podala mag. Valentina Gorišek.
Po uskladitvi poročila je namestnica predsednika v sprejem predlagala naslednji
SKLEP 59/18:
Na podlagi na seji dokončno oblikovanega poročila o opravljenem nadzoru
Zaključnega računa proračuna občine Jesenice za leto 2016 Nadzorni odbor ne
daje županu občine Jesenice nobenih priporočil, zato odzivno poročilo ni
potrebno. Osnutek poročila postane Končno poročilo in se obravnava na seji
Občinskega sveta v mesecu juniju 2017.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 6
ZA - 6

Sklep je bil sprejet.
Člani Nadzornega odbora so se dogovorili, da bo Končno poročilo na seji
Občinskega sveta v mesecu juniju predstavil član Nadzornega odbora Franc Rožič.

3. Obravnava gradiv posredovanih v sprejem Občinskemu svetu
Mag. Valentina Gorišek je pojasnila predlog Sklepa o spremembi sklepa o višini
subvencije v javnem mestnem prometu. Povedala je, da je predlagana skupna višina
subvencije v mestnem prometu za leto 2017 v višini 252.477,40 EUR (brez DDV) in
strošek šolskih prevozov za osnovnošolske vozovnice v višini 180.497,60 EUR (brez
DDV). Skupaj stroški za mestni promet (subvencija) in za šolske prevoze na letnem
nivoju znašajo 432.975,00 EUR (brez DDV) oziroma 474.107,63 EUR (z DDV).
Kljub predlaganemu povečanju subvencije na prepeljanega potnika in s tem
povečanju sredstev, ki bodo namenjena sofinanciranju mestnega prometa, se bo
hkrati zmanjšala višina sredstva, namenjena zagotavljanju šolskih prevozov, kar
pomeni, da se skupna višina sredstev, namenjena sofinanciranju mestnega prometa
in šolskim prevozom v primerjavi s prejšnjimi leti ne bo povečala.
Druge razprave ni bilo.
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4. Vprašanja in pobude
4.1 Maja Križnar:
Pri vseh projektih, pri katerih se pridobijo donatorska sredstva, naj se omeni, kdo je
bil donator in kakšen znesek je bil pridobljen iz strani donatorstva. Prav je, da se
zasledijo objave oz. pohvale donatorjem (mediji, TV...).
4.2 Maja Križnar:
V zvezi z izvedbo izrednega nadzora sta se ona in g. Skubic oglasila na Oddelku za
gospodarstvo. Sama se je pri nadzoru omejila samo na pobudo g. Poljšaka, g.
Skubic pa je spraševal tudi druge zadeve, pri katerih pa sama ni sodelovala in tudi
nima te dokumentacije. Ker je časovno zelo zasedena, sama poročila o izvedbi
nadzora ne bo uspela pripraviti, lahko pa posreduje odgovore, ki jih je ona pridobila.
Vojko Otovič:
Posvetoval se bo z g. Skubicem in potem poskušal pomagati pri zaključku izrednega
nadzora.
Člani Nadzornega odbora so se dogovorili, da bo naslednja seja Nadzornega odbora
v sredo 21. junija 2017.
Drugih vprašanj in pobud ni bilo.
Seja je bila zaključena ob 20.00 uri.

Zapisala:
Mag. Valentina Gorišek

Namestnica predsednika
Edina Džamastagič
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