OBČINA JESENICE
Nadzorni odbor
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

Številka: 032-1/2018
Datum: 15. 3. 2018
SKRAJŠAN ZAPIS
24. SEJE NADZORNEGA ODBORA OBČINE JESENICE, KI JE BILA
V SREDO, 14. 3. 2018 OB 18.30 URI V KABINETU ŽUPANA OBČINE JESENICE,
NA JESENICAH, CESTA ŽELEZARJEV 6
PRISOTNI ČLANI NADZORNEGA ODBORA:
Mag. Vojko Otovič – predsednik, Ernest Poženel, Vladanka Lović, Rafael Franc
Penič, Franc Rožič in Žiga Jereb
OPRAVIČENO ODSOTNA ČLANICA:
Rabija Babača
OSTALI PRISOTNI:
Mag. Valentina Gorišek - direktorica občinske uprave in Jasna Erman - svetovalka za
pravne zadeve
Seja se je pričela ob 18.30 uri. Seja je potekala po naslednjem
DNEVNEM REDU
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 23. seje Nadzornega odbora
z dne 31. 1. 2018
2. Osnutek Poslovnika o delu Nadzornega odbora občine Jesenice
3. Končno poročilo o opravljenem nadzoru investicije Ob Gorki – komunalna
infrastruktura Podmežakla
4. Vprašanja in pobude
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 6
ZA - 6

Dnevni red je bil sprejet.
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 23. seje Nadzornega odbora
z dne 31. 1. 2018
V zvezi z realizacijo sklepov in zapisom prejšnje seje ni bilo pripomb, zato je
predsednik v sprejem predlagal
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SKLEP 79/24:
Potrdi se pregled sklepov in skrajšan zapis 23. seje Nadzornega odbora z dne
31. 1. 2018.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 6
ZA – 6

Sklep je bil sprejet.

2. Osnutek Poslovnika o delu Nadzornega odbora občine Jesenice
Osnutek Poslovnika je predstavila Jasna Erman.
V razpravi so člani Nadzornega odbora razpravljali o vsebini Poslovnika in predlagali
naslednje spremembe in dopolnitve:
Mag. Vojko Otovič:
 besedilo 3. člena naj se dopolni, da bo iz njega točno razvidno kaj konkretno
pomeni obveščanje javnosti;
 v 14. členu naj se dopolni prvi odstavek, da občinskemu svetu enkrat letno o
delu nadzornega odbora poroča predsednik nadzornega odbora ali drug član
nadzornega odbora, ki ga za to pooblasti predsednik;
 skozi celotno vsebino Poslovnika naj se poenoti terminologijo (zapis ali
zapisnik);
Ernest Poženel:
 glede na to, da poročila Nadzornega odbora velikokrat vsebujejo tudi osebne
podatke, naj se preuči, kako oblikovati poročila Nadzornega odbora glede na
novo Uredbo o varstvu osebnih podatkov;
Rafael Franc Penič:
 bolj natančno naj se opredeli kaj mora vsebovati poročilo Nadzornega odbora;
 v 19. členu naj se besedilo prvega stavka v prvem odstavku popravi, tako da
se glasi: »Predlog dnevnega reda seje določi predsednik, pobudo za
dopolnitev dnevnega reda pa lahko poda vsak član nadzornega odbora.«;
 v 26. členu naj se besedilo »nadzornemu svetu« zamenja z besedilom
»nadzornemu odboru«;
Franc Rožič:
 črta naj se drugi odstavek 23. člena, saj so določbe glede odločanja
vsebovane že v 18. členu;
Po razpravi je predsednik v sprejem predlagal
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SKLEP 80/24:
1. Sprejme se osnutek Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Jesenice.
2. Osnutek Poslovnika, z upoštevanimi predlogi iz razprave, se obravnava na
naslednji seji Nadzornega odbora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 6
ZA – 6

Sklep je bil sprejet.
3. Končno poročilo o opravljenem nadzoru investicije Ob Gorki – komunalna
infrastruktura Podmežakla
Uvodno obrazložitev sta podala Rafael Franc Penič in Ernest Poženel.
V razpravi so člani Nadzornega odbora razpravljali o vsebini poročila in danem
odgovoru nadzorovane osebe na ugotovitve v osnutku poročila.
Po uskladitvi ugotovitev je predsednik v sprejem predlagal
SKLEP 81/24:
Sprejme se na seji dokončno oblikovano Končno poročilo o opravljenem
nadzoru investicije Ob Gorki – komunalna infrastruktura Podmežakla. Poročilo
se posreduje županu in Občinskemu svetu. Odzivno poročilo ni potrebno.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 6
ZA – 6

Sklep je bil sprejet.

4. Vprašanja in pobude
Na vprašanje Ernesta Poženela je mag. Valentina Gorišek podala informacije o
poteku obnove regionalne ceste R2. Ernest Poženel je predlagal, da v kolikor se ta
investicija trenutno ne izvaja, naj se na cestišču popravijo vsaj udarne jame.
Člani Nadzornega odbora so se dogovorili, da bo naslednja seja Nadzornega odbora
v sredo, 23.5.2018 ob 18.30 uri.
Drugih vprašanj in pobud ni bilo.
Seja je bila zaključena ob 20.15 uri.
Zapisala:
Mag. Valentina Gorišek

Predsednik:
Mag. Vojko Otovič
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