OBČINA JESENICE
Nadzorni odbor
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

Številka: 032-10/2012-2
Datum: 17. 5. 2012
SKRAJŠAN ZAPIS
15. SEJE NADZORNEGA ODBORA OBČINE JESENICE, KI JE BILA
V SREDO, 16. 5. 2012 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 direktor občinske uprave, mag. Vitomir Pretnar
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 14. seje Nadzornega odbora
z dne 25. 4. 2012
2. Osnutek poročila o opravljenem nadzoru zaključnega računa proračuna
Občine Jesenice za leto 2011
3. Obravnava gradiv posredovanih v sprejem Občinskemu svetu
4. Vprašanja in pobude
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 14. seje Nadzornega odbora
z dne 25. 4. 2012
V zvezi z realizacijo sklepov in zapisom prejšnje seje ni bilo pripomb, je pa predsednik
po razpravi predlagal dopolnitev sklepa k točki 4. z zahtevo po dopolnitvi odzivnega
poročila javnega podjetja Jeko-in, d.o.o. Po razpravi je predlagal naslednja
SKLEPA:
1. Nadzorni odbor pričakuje dopolnitev odzivnega poročila javnega podjetja
Jeko-in, d.o.o., ki bo vsebovalo jasne in merljive cilje z ovrednotenimi
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odhodki in prihranki, ter načrt aktivnosti za njihovo doseganje. Rok za
predložitev dopolnitve odzivnega poročila je 11. 6. 2012.
2. Potrdi se pregled sklepov in skrajšan zapis 14. seje Nadzornega odbora, z
dne 25. 4. 2012.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 7
ZA - 7
PROTI - 0

Sklepa sta bila sprejeta.
2. Osnutek poročila o opravljenem nadzoru zaključnega računa proračuna
Občine Jesenice za leto 2011
Uvodno obrazložitev je podal predsednik nadzornega odbora. Člani nadzornega
odbora so razpravljali o ugotovitvah, navedenih v poročilu. Ker pripomb na
pripravljeno poročilo ni bilo, je predsednik po razpravi predlagal naslednji
SKLEP:
Nadzorni odbor je sprejel osnutek poročila o opravljenem nadzoru zaključnega
računa proračuna Občine Jesenice za leto 2011. Osnutek poročila se posreduje
nadzorovani osebi.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 7
ZA - 7
PROTI - 0

Sklep je bil sprejet.
3. Obravnava gradiv posredovanih v sprejem Občinskemu svetu
Predsednik je opozoril, da se točka 8. dnevnega reda 18. seje Občinskega sveta,
Poročilo o obratovanju odlagališča Mala Mežakla in informacija o postopkih za
zagotovitev predpisanih ravnanj s komunalnimi odpadki na odlagališču Mala Mežakla,
navezuje na projekt sortirnica komunalnih odpadkov, ki je bil predmet nadzora
Nadzornega odbora v lanskem letu. V razpravi je bila izpostavljena možnost uporabe
deponije v prihodnjem obdobju in predlagan naslednji
SKLEP:
Nadzorni odbor ugotavlja, da naj bi bilo glede na podatke v poročilu odlagališče
Mala Mežakla zapolnjeno v 10 letih. Zato Nadzorni odbor prosi, da mu občina
predloži projekcijo izvajanja javne službe odlaganja komunalnih odpadkov v
prihodnjem obdobju.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 7
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ZA - 7
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
4. Vprašanja in pobude
Oskrba s pitno vodo
Glede na težave pri zagotavljanju oskrbe s pitno vodo ob zadnji suši je bil po razpravi
predlagan naslednji
SKLEP:
Nadzorni odbor prosi občino za predložitev poročila o aktivnostih za priključitev
karavanške vode na vodovodno omrežje.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 7
ZA - 7
PROTI - 0

Sklep je bil sprejet.
Izvedba nadzora nad plačili stroškov obratovanja toplotnih postaj
Član nadzornega odbora, Božidar Erjavec, je predlagal izvedbo nadzora nad stroški
plačila stroškov obratovanja toplotnih postaj. Glede na to, da je Nadzorni odbor že
sprejel sklep o izvedbi nadzora področja proračunske porabe 12 - pridobivanje in
distribucija energetskih surovin, je bilo dogovorjeno, da člana Nadzornega odbora, ki
ta nadzor izvajata, omenjeno vsebino vključita kot eno od vsebin omenjenega
nadzora.
Izvedba rednih nadzorov v letu 2012
Člani Nadzornega odbora bodo na naslednji seji poročali o izvajanju rednih nadzorov.

Seja je bila zaključena ob 20.25 uri.

Tajnik odbora:
Simona Krese

Predsednik
Rajko Skubic
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