OBČINA JESENICE
Nadzorni odbor
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

Številka: 032-11/2011-3
Datum: 20. 4. 2011

SKRAJŠAN ZAPIS
4. SEJE NADZORNEGA ODBORA OBČINE JESENICE, KI JE BILA
V SREDO, 20. 4. 2011 OB 18.30. URI V KONFERENČNI SOBI OBČINE JESENICE
NA JESENICAH, CESTA ŽELEZARJEV 6
PRISOTNI ČLANI ODBORA:
Rajko Skubic – predsednik, Barbara Habe Sintič, Božidar Erjavec, Vojko Otovič,
Franc Rožič, Boris Smolej in Ivo Ščavničar
OPRAVIČENO ODSOTNI:
Župan - Tomaž Tom Mencinger
OSTALI PRISOTNI:
Slavka Brelih - direktorica občinske uprave in Simona Krese - tajnik Nadzornega
odbora
Seja se je pričela ob 18.30 uri.
Seja je potekala po naslednjem potrjenem
DNEVNEM REDU
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 3. seje Nadzornega odbora
z dne 6. 4. 2011
2. Uvedba nadzorov
2. 1. Nadzor področja proračunske porabe 12 - pridobivanje in distribucija
energetskih surovin
2. 2. Nadzor poslovanja javnega zavoda Gledališče Toneta Čufarja
2. 3. Nadzor področja proračunske porabe 15 - varovanje okolja in naravne
dediščine
3. Vprašanja in pobude
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 3. seje Nadzornega odbora,
z dne 6. 4. 2011
Na prejšnji seji je Nadzorni odbor v okviru nadzora zaključnega računa zahteval
določene odgovore (točka 2), katere je prejel v predpisanem roku in jih ocenil kot
zadovoljive.

1

V zvezi z realizacijo sklepov in zapisom prejšnje seje ni bilo pripomb, zato je
predsednik predlagal naslednji
SKLEP:
Potrdi se pregled sklepov in skrajšan zapis 3. seje Nadzornega odbora, z dne
6. 4. 2011.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 7
ZA - 7
PROTI - 0

Sklep je bil sprejet.
2. Uvedba nadzorov
2. 1. Nadzor področja proračunske porabe 12 - pridobivanje in distribucija
energetskih surovin
V gradivu za sejo je bil predložen osnutek sklepa o izvedbi nadzora. Člani na osnutek
sklepa niso imeli pripomb, so pa za izvajalca nadzora določili člana Nadzornega
odbora Božidarja Erjavca in Borisa Smoleja. Po krajši razpravi je predsednik
Nadzornega odbora predlagal naslednji
SKLEP:
Sprejme se na seji oblikovani sklep o izvedbi nadzora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 7
ZA - 7
PROTI - 0

Sklep je bil sprejet.
2. 2. Nadzor poslovanja javnega zavoda Gledališče Toneta Čufarja
V gradivu za sejo je bil predložen osnutek sklepa o izvedbi nadzora. Člani na osnutek
sklepa niso imeli pripomb, so pa za izvajalca nadzora določili člana Nadzornega
odbora Barbaro Habe Sintič in Franca Rožiča. Po krajši razpravi je predsednik
Nadzornega odbora predlagal naslednji
SKLEP:
Sprejme se na seji oblikovani sklep o izvedbi nadzora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 7
ZA - 7
PROTI - 0

2

Sklep je bil sprejet.
2. 3. Nadzor področja proračunske porabe 15 - varovanje okolja in naravne
dediščine
V gradivu za sejo je bil predložen osnutek sklepa o izvedbi nadzora. Člani na osnutek
sklepa niso imeli pripomb, so pa za izvajalca nadzora določili člana Nadzornega
odbora Iva Ščavničarja in Vojka Otoviča. Po krajši razpravi je predsednik
Nadzornega odbora predlagal naslednji
SKLEP:
Sprejme se na seji oblikovani sklep o izvedbi nadzora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 7
ZA - 7
PROTI - 0

Sklep je bil sprejet.
3. Vprašanja in pobude
Nadzornemu odboru je bil na seji predložen dopis, ki ga je v vednost Nadzornemu
odboru posredoval Joža Varl v zvezi z ljubiteljsko kulturo. V razpravi so člani
Nadzornega odbora sprejeli naslednja
Zaključka:
- na naslednjo sejo se Nadzornemu odboru posreduje odgovor občine na omenjeni
dopis
- Nadzorni odbor podpira racionalizacijo porabe proračunskih sredstev in uporabe
prostorov, ki so na razpolago za posamezne dejavnosti

Seja je bila zaključena ob 19.20 uri.

Tajnik odbora:
Simona Krese

Predsednik
Rajko Skubic
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