OBČINA JESENICE
Nadzorni odbor
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

Številka: 032-2/2018
Datum: 25. 5. 2018
SKRAJŠAN ZAPIS
25. SEJE NADZORNEGA ODBORA OBČINE JESENICE, KI JE BILA
V SREDO, 23. 5. 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, Rabija Babača, Vladanka Lović,
Rafael Franc Penič, Franc Rožič in Žiga Jereb
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 24. seje Nadzornega odbora
z dne 14. 3. 2018
2. Predlog Poslovnika o delu Nadzornega odbora občine Jesenice
3. Osnutek poročila o opravljenem nadzoru investicije Nakup gasilskih vozil za
GARS Jesenice
4. Informacije o izvajanju rednih nadzorov Nadzornega odbora za leto 2018
5. Obravnava gradiv posredovanih v sprejem Občinskemu svetu
6. Vprašanja in pobude
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 7
ZA - 7

Dnevni red je bil sprejet.
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 24. seje Nadzornega odbora
z dne 14. 3. 2018
V zvezi z realizacijo sklepov in zapisom prejšnje seje ni bilo pripomb, zato je
predsednik v sprejem predlagal
SKLEP 82/25:
Potrdi se pregled sklepov in skrajšan zapis 24. seje Nadzornega odbora z dne
14. 3. 2018.
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GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 7
ZA – 7

Sklep je bil sprejet.

2. Predlog Poslovnika o delu Nadzornega odbora občine Jesenice
Predlog Poslovnika je predstavila Jasna Erman.
V razpravi so člani Nadzornega odbora razpravljali o vsebini Poslovnika:
Rafael Penič:
V 8. členu, kjer so navedene naloge predsednika nadzornega odbora, je med drugim
navedeno, da predsednik skrbi tudi za obveščanje javnosti o delu nadzornega
odbora ter skrbi za izvajanje določil poslovnika. Predlaga, da se v vseh alinejah
beseda »skrbi« zamenja z besedo »zagotavlja«.
Vojko Otovič:
Zanima ga, kako bi lahko bolj natančno definirali nepristranskost člana nadzornega
odbora, ki je opredeljena v 3. odstavku 11. člena.
Pojasnilo sta podali mag. Valentina Gorišek in Jasna Erman, tako da besedilo 11.
člena ostane nespremenjeno.
Rafael Penič:
V drugem členu 14. odstavka je med drugim določeno, da predsednik nadzornega
odbora lahko poda tudi priporočila za izboljšanje poslovanja nadzornega odbora.
Meni, da bi morali navesti, da predsednik nadzornega odbora na podlagi ugotovitev
lahko poda tudi priporočila za izboljšanje poslovanja celotne občine.
Pojasnilo sta podali mag. Valentina Gorišek in Jasna Erman, tako da besedilo 14.
člena ostane nespremenjeno.
Vojko Otovič:
Predlaga, da se v 2. odstavku 25. člena beseda »formulirani« nadomesti z besedo
»oblikovani«.
Po razpravi je predsednik v sprejem predlagal
SKLEP 83/25:
1. Sprejme se predlog Poslovnika o delu Nadzornega odbora občine Jesenice,
s predlaganimi dopolnitvami.
2. O sprejemu Poslovnika se obvesti Ministrstvo za javno upravo, Službo za
lokalno samoupravo.
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GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 7
ZA – 7

Sklep je bil sprejet.
3. Osnutek poročila o opravljenem nadzoru investicije Nakup gasilskih vozil za
GARS Jesenice
Uvodno obrazložitev so podali Vladanka Lovič, Žiga Jereb in Franc Rožič.
V razpravi so člani Nadzornega odbora razpravljali o vsebini poročila.
Dodatne informacije o ustanovitvi in financiranju javnega zavoda GARS Jesenice je
podala mag. Valentina Gorišek.
Po uskladitvi poročila je predsednik v sprejem predlagal
SKLEP 84/25:
Sprejme se na seji dokončno oblikovani Osnutek poročila o opravljenem
nadzoru investicije nakup gasilskih vozil za GARS Jesenice. Nadzorovani
organ v zvezi z ugotovitvami, navedenimi v tem poročilu, lahko posreduje
Nadzornemu odboru pisne pripombe in pojasnila v roku 15 dni od prejema tega
poročila.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 7
ZA – 7

Sklep je bil sprejet.

3. Informacije o izvajanju rednih nadzorov Nadzornega odbora za leto 2018
Rafael Franc Penič je poročal o poteku izvajanja rednega nadzora poslovanja
javnega zavoda Razvojna agencija Zgornje Gorenjske. Osnutek poročila o
opravljenem nadzoru bo pripravljen za obravnavo na junijski seji Nadzornega odbora.

5. Obravnava gradiv posredovanih v sprejem Občinskemu svetu
Pojasnila na postavljena vprašanja glede plačil sejnin predstavnikom v svetih javnih
zavodov je podala mag. Valentina Gorišek.
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6. Vprašanja in pobude
Člani Nadzornega odbora so se dogovorili, da bo naslednja seja Nadzornega odbora
v sredo, 20.6.2018 ob 18.30 uri. Seja Nadzornega odbora v mesecu septembru bo
predvidoma 26.9.2018 ob 18.30 uri.
Drugih vprašanj in pobud ni bilo.
Seja je bila zaključena ob 20.10 uri.

Zapisala:
Mag. Valentina Gorišek

Predsednik:
Mag. Vojko Otovič
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