OBČINA JESENICE
Nadzorni odbor
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

Številka: 032-29/2011-3
Datum: 23. 11. 2011
SKRAJŠAN ZAPIS
9. SEJE NADZORNEGA ODBORA OBČINE JESENICE, KI JE BILA
V SREDO, 23. 11. 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
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 8. seje Nadzornega odbora
z dne 26. 10. 2011
2. Končno poročilo o opravljenem nadzoru poslovanja javnega zavoda
Gledališče Toneta Čufarja
3. Končno poročilo o opravljenem nadzoru projekta deponija Mala Mežaklja in
sortirnica komunalnih odpadkov
4. Osnutek poročila o opravljenem nadzoru področja proračunske porabe 12 pridobivanje in distribucija energetskih surovin
5. Program dela nadzornega odbora za leto 2012
6. Obravnava gradiv posredovanih v sprejem Občinskemu svetu
7. Vprašanja in pobude
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1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 8. seje Nadzornega odbora z
dne 26. 10. 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 7. seje Nadzornega odbora, z dne
14. 9. 2011.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 7
ZA - 7
PROTI - 0

Sklep je bil sprejet.
2. Končno poročilo o opravljenem nadzoru poslovanja javnega zavoda
Gledališče Toneta Čufarja
Člana Nadzornega odbora, Barbara Habe Sintič in Franc Rožič, ki sta nadzor
izvajala, sta poročala o posredovanem odgovoru javnega zavoda in upoštevanju
danih pojasnil pri pripravi končnega poročila. Po kratki razpravi je predsednik
predlagal naslednji
SKLEP:
Sprejme se Končno poročilo o opravljenem nadzoru poslovanja javnega
zavoda Gledališče Toneta Čufarja v predlaganem besedilu. Poročilo se
posreduje nadzorovani osebi, županu in občinskemu svetu.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 7
ZA - 7
PROTI - 0

Sklep je bil sprejet.
3. Končno poročilo o opravljenem nadzoru projekta deponija Mala Mežaklja in
sortirnica komunalnih odpadkov
Člana Nadzornega odbora, Vojko Otovič in Ivo Ščavničar, ki sta nadzor izvajala, sta
poročala o posredovanem odgovoru Občine in upoštevanju danih pojasnil pri pripravi
končnega poročila. V razpravi je bilo predlagano, da se v predlaganem besedilu
poročila črta zadnje priporočilo. Po kratki razpravi je predsednik predlagal naslednji
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SKLEP:
Sprejme se Končno poročilo o opravljenem nadzoru projekta deponija Mala
Mežaklja in sortirnica komunalnih odpadkov s predlogom spremembe dane v
razpravi. Poročilo se posreduje županu in občinskemu svetu.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 7
ZA - 7
PROTI - 0

Sklep je bil sprejet.
4. Osnutek poročila o opravljenem nadzoru področja proračunske porabe 12 pridobivanje in distribucija energetskih surovin
Osnutek poročila sta predstavila člana Nadzornega odbora Božidar Erjavec in Boris
Smolej, ki sta nadzor izvajala. Pri nadzoru so ostala odprta še določena vprašanja,
ker odgovori niso bili dovolj konkretni oz. posredovani dokumenti. Osnutek poročila
se posreduje nadzorovanim osebam.
SKLEP:
Sprejme se Osnutek poročila o opravljenem nadzoru področja proračunske
porabe 12 - pridobivanje in distribucija energetskih surovin Poročilo se
posreduje nadzorovani osebi, s posebnim opozorilom za posredovanje
dokumentov oz. podatkov, navedenih v zadnjem odstavku ugotovitvenega dela
poročila.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 7
ZA - 7
PROTI - 0

Sklep je bil sprejet.
5. Program dela nadzornega odbora za leto 2012
Predsednik Nadzornega odbora je predstavil osnutek programa dela in predlagal, da
člani pripravijo predloge nadzorov za naslednje leto. V razpravi so bili dani naslednji
Zaključki:
-

-

v načrt naj bi bili vključeni štirje redni nadzori (predvidoma zaključni račun proračuna,
poslovanje enega javnega zavoda, nadzor enega področja proračunske porabe in
zaključena investicija)
člani Nadzornega odbora svoje predloge posredujejo do 10. 12. 2011
tajnik Nadzornemu odboru posreduje še seznam javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je
Občina Jesenice
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-

na podlagi posredovanih predlogov bo Nadzorni odbor program dela obravnaval na
naslednji seji

6. Obravnava gradiv posredovanih v sprejem Občinskemu svetu
Razprave ni bilo.
6. Vprašanja in pobude
Vprašanj in pobud ni bilo.

Seja je bila zaključena ob 20.00 uri.

Tajnik odbora:
Simona Krese

Predsednik
Rajko Skubic
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