OBČINA JESENICE
Nadzorni odbor
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

Številka: 032-19/2011-2
Datum: 22. 6. 2011

SKRAJŠAN ZAPIS
6. SEJE NADZORNEGA ODBORA OBČINE JESENICE, KI JE BILA
V SREDO, 22. 6. 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, Boris
Smolej, Ivo Ščavničar in Franc Rožič
OPRAVIČENO ODSOTNI:
Župan - Tomaž Tom Mencinger in Slavka Brelih - direktorica občinske uprave
OSTALI PRISOTNI:
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 5. seje Nadzornega odbora
z dne 18. 5. 2011
2. Končno poročilo o opravljenem nadzoru Zaključnega računa proračuna
občine Jesenice za leto 2010
3. Pregled poteka rednih nadzorov
4. Obravnava gradiv posredovanih v sprejem Občinskemu svetu
5. Vprašanja in pobude
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 5. seje Nadzornega odbora z
dne 18. 5. 2011
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 5. seje Nadzornega odbora, z dne
18. 5. 2011.
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GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 7
ZA - 7
PROTI - 0

Sklep je bil sprejet.
2. Končno poročilo o opravljenem nadzoru Zaključnega računa proračuna
občine Jesenice za leto 2010
Končno poročilo je predstavil predsednik. Ker na osnutek poročila ni bilo pripomb, je
predlagal naslednji
SKLEP:
Nadzorni odbor sprejema končno poročilo o opravljenem nadzoru v
predlaganem besedilu. Končno poročilo se posreduje občinskemu svetu in
županu.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 7
ZA - 7
PROTI - 0

Sklep je bil sprejet.
3. Pregled poteka rednih nadzorov
1. Nadzor področja proračunske porabe 15 - varovanje okolja in naravne
dediščine
Nadzor izvajata člana Nadzornega odbora Vojko Otovič in Ivo Ščavničar.
Opravljen je bil pregled določene dokumentacije na Komunalni direkciji in
določena projekta, ki bosta predmet podrobnejšega pregleda.
2. Nadzor področja proračunske porabe 12 - pridobivanje in distribucija
energetskih surovin
Nadzor izvajata člana Nadzornega odbora Božidar Erjavec in Boris Smolej.
Pridobljena in pregledana je bila obsežna dokumentacija. Določen je del
poslovanja, glede na vrednosti, ki bo predmet podrobnejšega pregleda.
3. Nadzor poslovanja javnega zavoda Gledališče Toneta Čufarja
Nadzor izvajata člana Nadzornega odbora Barbara Habe Sintič in Franc Rožič.
Opravljen je bil sestanek z direktorico zavoda. Pridobljena je bila osnovna
dokumentacija.
Zaključek:
Nadzori se izvajajo po načrtih.
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4. Obravnava gradiv posredovanih v sprejem Občinskemu svetu
Posebne razprave ni bilo.
5. Vprašanja in pobude
Prikaz izidov glasovanja - vprašanje
V zapisnikih sej občinskega sveta je pri določenih glasovanjih navedeno število
opredeljenih glasov večje od podatka o številu prisotnih svetnikov. Zakaj zapisnik ne
odraža podatkov o dejanskem stanju pri glasovanju? Ali je s sedanjim načinom
prikaza podatkov o številu prisotnih svetnikov in opredeljenih glasov zagotovljena
skladnost s Statutom občine?
Gradiva za sejo - pobuda
Prouči naj se možnost posredovanj gradiv za Občinski svet v elektronski obliki. Ali je
bila v zvezi s tem že pripravljena analiza?

Seja je bila zaključena ob 19.30 uri.

Tajnik odbora:
Simona Krese

Predsednik
Rajko Skubic
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