OBČINA JESENICE
Nadzorni odbor
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

Številka: 032-2/2014-3
Datum: 23. 1. 2014
SKRAJŠAN ZAPIS
29. SEJE NADZORNEGA ODBORA OBČINE JESENICE, KI JE BILA
V ČETRTEK, 23. 1. 2014 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, Boris Smolej, Ivo
Ščavničar, Franc Rožič in Vojko Otovič
OPRAVIČENO ODSOTNI:
Župan - Tomaž Tom Mencinger
OSTALI PRISOTNI:
Vitomir Pretnar - direktor 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 28. seje Nadzornega
odbora z dne 18. 12. 2013
2. Končno poročilo o opravljenem nadzoru dela poslovanja javnega zavoda
Gorenjske lekarne
3. Sklep o izvedbi nadzora Zaključnega računa proračuna občine Jesenice za
leto 2013
4. Sklep o izvedbi nadzora dela poslovanja javnega zavoda Gasilsko reševalna
služba Jesenice
5. Sklep o izvedbi nadzora investicije v tržnico Jesenice
6. Poročilo o delu nadzornega odbora za leto 2013
7. Obravnava gradiv posredovanih v sprejem Občinskemu svetu
8. Vprašanja in pobude
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1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 28. seje Nadzornega odbora
z dne 18. 12. 2013
V zvezi z realizacijo sklepov in zapisom prejšnje seje ni bilo pripomb. Predsednik se
je le opravičil, ker se ne bo mogel udeležiti seje Občinskega sveta, na kateri je tudi
točka program dela Nadzornega odbora za leto 2014.
Predsednik je v zvezi s sklepi in zapisom prejšnje seje predlagal naslednji
SKLEP:
Potrdi se pregled sklepov in skrajšan zapis 28. seje Nadzornega odbora, z dne
18. 12. 2013.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 7
ZA - 7
PROTI - 0

Sklep je bil sprejet.
2. Končno poročilo o opravljenem nadzoru dela poslovanja javnega zavoda
Gorenjske lekarne
Predsednik Nadzornega odbora, je pojasnil, da nadzorovana oseba na osnutek
poročila pripomb ni posredovala in predlagal naslednji
SKLEP:
Nadzorni odbor je sprejel poročilo o opravljenem nadzoru dela poslovanja
javnega zavoda Gorenjske lekarne v predlaganem besedilu. Poročilo se
posreduje nadzorovani osebi, županu in občinskemu svetu.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 7
ZA - 7
PROTI - 0

Sklep je bil sprejet.
3. Sklep o izvedbi nadzora Zaključnega računa proračuna občine Jesenice za
leto 2013
Načrtovan potek nadzora je predstavil predsednik Nadzornega odbora. Predsednik
pripravi še načrt izvedbe nadzora. Člani Nadzornega odbora do seje v mesecu
marcu pripravijo vprašanja, na sejo pa se povabi tudi odgovorne uslužbence
občinske uprave.
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SKLEP:
Nadzorni odbor je sprejel Sklep o izvedbi nadzora Zaključnega računa
proračuna občine Jesenice za leto 2013.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 7
ZA - 7
PROTI - 0

Sklep je bil sprejet.
4. Sklep o izvedbi nadzora dela poslovanja javnega zavoda Gasilsko reševalna
služba Jesenice
V zvezi s pripravljenim predlogom sklepa je bilo dogovorjeno še kateri člani
Nadzornega odbora bodo izvajali nadzor in predlagan naslednji
SKLEP:
Nadzorni odbor je sprejel Sklep o izvedbi nadzora dela poslovanja javnega
zavoda Gasilsko reševalna služba Jesenice.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 7
ZA - 7
PROTI - 0

Sklep je bil sprejet.
5. Sklep o izvedbi nadzora investicije v tržnico Jesenice
V zvezi s pripravljenim predlogom sklepa je bilo dogovorjeno še kateri člani
Nadzornega odbora bodo izvajali nadzor in predlagan naslednji
SKLEP:
Nadzorni odbor je sprejel Sklep o izvedbi nadzora investicije v tržnico
Jesenice.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 7
ZA - 7
PROTI - 0

Sklep je bil sprejet.
6. Poročilo o delu nadzornega odbora za leto 2013
Pripravljeno poročilo je predstavil predsednik Nadzornega odbora. Ker razprave ni
bilo, je predsednik predlagal naslednji
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SKLEP:
Nadzorni odbor je sprejel poročilo o delu Nazornega odbora za leto 2013. S
poročilom se seznani župana in Občinski svet.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 7
ZA - 7
PROTI - 0

Sklep je bil sprejet.
7. Obravnava gradiv posredovanih v sprejem Občinskemu svetu
V zvezi z zapisnikom 32. seje Občinskega sveta je član Nazornega odbora, Boris
Smolej, povzel pojasnila direktorja občinske uprave glede stroškov sanacije zaradi
vgrajene žlindre v Osnovni šoli Koroška Bela in na centralni čistilni napravi. Opozoril
je, da za slab material proizvajalec ni nikoli odgovarjal, pa tudi degradacije okolja
zaradi tega ni bilo priznane. V zvezi s tem je bil že pred leti sprejet tudi sklep
Občinskega sveta, ki pa ni bil realiziran.
8. Vprašanja in pobude
Razvojni center Jesenice
Nadzorni odbor je obravnaval predložene dokumente v zvezi s pridobitvijo dovoljenj
za menjavo načina ogrevanja objekta Razvojnega centra Jesenice.
Merjenje podzemnih voda na območju družbe Acroni
Nadzorni odbor je obravnaval mnenje Oddelka za okolje in prostor v zvezi z
odgovorom družbe Acroni d.o.o. glede nadziranje podzemnih vod na lokaciji Belško
polje k.o. Koroška Bela. Nadzorni odbor podpira prizadevanja Oddelka za okolje in
prostor za čim prejšnjo vzpostavitev merilnih mest tudi na vzhodnem delu od potoka
Javornik in predlaga, da se s temi aktivnostmi nadaljuje.
Predlog Nadzornega odbora Občine Žirovnica za izvedbo skupnega nadzora
Nadzorni odbor Občine Žirovnica je posredoval predlog za izvedbo skupnega
nadzora v javnem podjetju Jeko-IN, d.o.o. Člani Nadzornega odbora so bili enotni, da
je program dela za leto 2014 že sprejet in da glede na sprejete redne nadzore, že
predlagan izredni nadzor in glede na krajše leto zaradi lokalnih volitev dodatni nadzor
ne bo izvedljiv. Bodo pa ugotovitve in izkušnje Nadzornega odbora Občine Žirovnica
lahko dobro izhodišče za naslednji mandat Nadzornega odbora tudi v Občini
Jesenice.
Pobuda za izvedbo izrednega nadzora
Na 32. seji Občinskega sveta Občine Jesenice, ki je bila 19. 12. 2013, je bila dana
pobuda, da Nazorni odbor izvede nadzor dela poslovanja Občine Jesenice, ki se
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nanaša na koncesijo za mestni promet in šolske prevoze. Po krajši razpravi je bil
predlagan naslednji
SKLEP:
Nadzorni odbor je sprejel Sklep o izvedbi izrednega nadzora mestnega prometa
v Občini Jesenice. Predmet nadzora je koncesija mestnega prometa, obseg pa
pregled pravilnosti oblikovanja cen prevozov koncesionarja s ciljem preveriti
pravilnost poslovanja Občine Jesenice. Nadzor se bo izvajal predvidoma v
prvem polletju leta 2014, za izvedbo nadzora je pooblaščen predsednik
Nadzornega odbora, Skubic Rajko.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 7
ZA - 7
PROTI - 0

Sklep je bil sprejet.

Seja je bila zaključena ob 19.55 uri.

Tajnik odbora:
Simona Krese

Predsednik
Rajko Skubic
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