OBCINA JESENICE

Nadzorni odbor
Cesta Zelezarjev 6, 4270 lesenice

Stevilka: 032-812017

Datum: 1.2.2018
ZAPIS
23. SEJE NADZORNEGA ODBORA OBEINE JESENICE, KIJE BILA
V SREDO,91.1. 2018 OB 18.30 URI V KABINETU ZUPNruA OBEINE JESENICE,
NA JESENICAH, CESTA ZEIEZENJEV 6
PRISOTNI CLANI NADZORNEGA ODBORA:
Mag. Vojko Otovic predsednik, Ernest PoZenel, Rabija Babada, Vladanka Lovic,
Rafael Franc Penid, Franc RoZi6 in Ziga Jereb

-

OSTALI PRISOTNI: mag. Valentina Gori5ek - direktorica obdinske uprave
Seja se je pricela ob 18.30 uri. Seja je potekala po naslednjem
DNEVNEM REDU
1. Pregfed sklepov in potrditev skrajSanega zapisa 22. seie Nadzornega odbora
z dne 6.'12.2017

2. Osnutek poroiila o opravljenem nadzoru investicije Ob Gorki
i nfrastru ktu ra Pod meZakla
3. Sprejem sklepov o izvedbi rednih nadzorov
4. Seznanitev z gradivom za 25. redno sejo Obdinskega sveta
5. Vpra5anja in pobude

- komunalna

GLASOVANJE: PRISOTNIH-7
ZA-7
Dnevni red je bil sprejet.
1. Pregled sklepov in potrditev skraj5anega zapisa 22. seie Nadzornega odbora
z dne 6.12.2017

V zvezi z realizacijo sklepov in zapisom prej5nje seje je bila dana pobuda, da se v
bodoce v zapisnik poleg razpravliavca zapi5e tuditema rczptave.
Druge rczprave ni bilo, zato je predsednik v sprejem predlagal
SKLEP 74123:
Potrdi se pregled sklepov in skraj5an zapis 22. seie Nadzornega odbora z dne
6. 12. 2017, s pobudo, da se v bodode v zapisnik poleg razpravljavca zapi5e
tudi tema razprave.

GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 7

zA-6

PROTI -

O

Sklep je bil sprejet.

2. Osnutek porodila o opravljenem nadzoru investicije Ob Gorki
infrastruktura Podmeiakla

- komunalna

Osnutek porodila sta predstavila Ernest PoZenel in Rafael Franc Penid.

V razpravi so 6lani Nadzornega odbora razpravljali o vsebini porodila s poudarkom
na posameznih tockah ugotovitev in priporocil.
Pojasnila o nadrtovanju sredstev za investicije je podala mag. Valentina Gori5ek.
Po uskladitvi ugotovitev je predsednik v sprejem predlagal

SKLEP 75123:

Sprejme se na seji dokondno oblikovani Osnutek porodila o opravljenem
nadzoru investicije Ob Gorki komunalna infrastruktura PodmeZakla.
Nadzorovani organ v zvezi z ugotovitvami, navedenimi v tem poroiilu, lahko
posreduje Nadzornemu odboru pisne pripombe in pojasnila v roku 15 dni od
prejema tega porodila.

GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 7

zA

-7

Sklep je bil sprejet.

3. Sprejem sklepov o izvedbi rednih nadzorov

Y razpravi je bilo pojasnjeno, da so se clani Nadzornega odbora po 22. redni seji

naknadno dogovorili, da se v letu 2018 opravita dva nadzora, in ne trije, kot je bilo
dogovorjeno na sami seji.
Predsednik je v sprejem predlagal:

SKLEP 76123:
Nadzorni odbor obdine Jesenice bo v letu 2018 izvedel dva nadzora, in sicer:
- nadzor investicije: Nakup gasilskih vozil za GARS Jesenice in
- nadzor dela poslovanja javnega zavoda Razvojna agencija Zgornje Gorenjske.

GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 7

zA

-7

Sklep je bil sprejet.

efani Nadzornega odbora so se v nadaljevanju dogovorili, da bodo nazore izvedli:
- nadzor investicije: Nakup gasilskih vozil za GARS Jesenice: Franc RoZic,
Vladanka Lovic in Ziga Jereb;
- nadzor dela poslovanja javnega zavoda Razvojna agencija Zgornje Gorenjske:
Ernest PoZenel, Rafael Franc Penid in Rabija Babada.
Pregled Zakljucnega raduna proraduna obdine Jesenice za leto 2017 bo Nadzorni
odbor opravil v okviru obravnave gradiva za sejo Obcinskega sveta.
V zvezi s predlogom sklepov o izvedbi nadzorov 6lani niso imeli drugih pripomb, zato
je predsednik predlagal v sprejem
SKLEP 77123:
Sprejme se Sklep o izvedbi nadzora investicije Nakup gasilskih vozil za GARS
Jesenice.

GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 7

7A-7
Sklep je bil sprejet.
in

SKLEP 78124|
Sprejme se Sklep o izvedbi nadzora dela poslovanja javnega zavoda Razvoina
agencija Zgornje Gorenjske

GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 7

ZA-7
Sklep je bil sprejet.

4. Seznanitev z gradivom 2a25. redno seio Obdinskega sveta
Razprave ni bilo.

5. Vpra5anja in pobude

Ernest PoZenel:
elanom nadzornega odbora je bilo posredovano pojasnilo glede pristojnosti
Nadzornega odbora pri nadzoru Zakljudnega raduna. V tem pojasnilu je med drugim
navedeno, da ima zakljucni radun naravo splo5nega akta, teh pa nadzorni odbor
nima pravice nadzorovati. Postavlja se mu vpra5anje, koliko je 5e takih stvari, ki jih
izvajajo, pa niso v njihovi pristojnosti.
Predlaga, da je pojasnilo SluZbe za lokalno samoupravo priloga zapisnika 23. seje
Nadzornega odbora.

elani Nadzornega odbora so se dogovorili, da bo naslednja seja Nadzornega odbora
v sredo, 14.3.2018 ob 18.30 uri.
Drugih vpra5anj in pobud ni bilo.
Seja je bila zakljudena ob 20.30 uri.

Zapisala:
Mag.Valentina Gori5ek

Predsednik:
Mag.Vojko Otovii
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Stevilka: 032-2SSnU7n

Datum; 22.12.2017

Tadwaz Pdstojnost

Nadzornega odbora pri nadzoru Zakliuinega raluna

Spo5tovani,

z elekbonskim dopisom z dne 14. 12.2017 ste se obrnili na nas z zaprosilom glede pristojnosti
Nadzomega odbora pri nadzoru zakljudnega ra6una.
Najprej mo€mo opozoriti, da nadzomiodbor nadzoruje le pretekle dogodke in aktivnosti, ki so
zakfjuceni, torej nima pristojnosti v zvezi s spremljanjem priprave in sprejemanja Zakljudnega
raduna proraduna ob6ine.

Navedeno pa ne pomeni, da nadzomi odbor nima pravice opraviti pregleda zaklju6nega
nadzora obeine. Pregled zaklju[nega raeuna lahko slu2i kot podlaga za pripravo letnega
prograrna dela, saj se nadzomiodbor lahko odlodi, da bo pregledaltiste prorafunske postavke,
na katerih so najviSji odlivi (po na6elu vedjega tveganja) ali pa tiste proraCunske postavke, na
katerih so velike razlike med nadrtovanimi in porabljenimi proradunskimi sredstvi. Toda tak
pregled 6ma narave nadzora, kot ga dobea Takon o lokalni samoupravi, o tem nadzomi odbor
ne izda poroCila. Naj opozorimo 5e, da ima zakljudni radun naruvo splo$nega akta, teh pa
nadzomi odbor nima pravice nadzorovati.

S spoitovanjem!
Pripravil:
Dr. Franci
Sekretiar
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