OBČINA JESENICE
Nadzorni odbor
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

Številka: 032-10/2014-4
Datum: 21. 5. 2014
SKRAJŠAN ZAPIS
33. SEJE NADZORNEGA ODBORA OBČINE JESENICE, KI JE BILA
V SREDO, 21. 5. 2014 OB 18.45 URI V SEJNI DVORANI OBČINE JESENICE
NA JESENICAH, CESTA ŽELEZARJEV 6
PRISOTNI ČLANI ODBORA:
Rajko Skubic - predsednik, Barbara Habe Sintič, Božidar Erjavec, Boris Smolej,
Vojko Otovič, Franc Rožič in Ivo Ščavničar
OPRAVIČENO ODSOTNI:
Župan - Tomaž Tom Mencinger
OSTALI PRISOTNI:
Mag. Vitomir Pretnar - direktor občinske uprave in Simona Krese - tajnik Nadzornega
odbora
Seja se je pričela ob 18.45 uri.
Seja je potekala po naslednjem potrjenem
DNEVNEM REDU
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 32. seje Nadzornega
odbora z dne 22. 4. 2014
2. Končno poročilo o opravljenem nadzoru Zaključnega računa proračuna
občine Jesenice za leto 2013
3. Končno poročilo o opravljenem nadzoru dela poslovanja javnega zavoda
Gasilsko reševalna služba Jesenice
4. Osnutek poročila o opravljenem nadzoru investicije tržnica Jesenice
5. Osnutek poročila o opravljenem nadzoru oblikovanja cen prevozov
mestnega prometa
6. Odzivno poročilo na podlagi opravljenega nadzora dela poslovanja javnega
zavoda Gorenjske lekarne
7. Obravnava gradiv posredovanih v sprejem Občinskemu svetu
8. Vprašanja in pobude
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1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 32. seje Nadzornega odbora
z dne 22. 4. 2014
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 32. seje Nadzornega odbora, z dne
22. 4. 2014.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 7
ZA - 7
PROTI - 0

Sklep je bil sprejet.
2. Končno poročilo o opravljenem nadzoru Zaključnega računa proračuna
občine Jesenice za leto 2013
Uvodoma je predsednik Nadzornega odbora pojasnil, da na osnutek poročila
nadzorovana oseba ni podala pripomb, zato je predlagal naslednji
SKLEP:
Nadzorni odbor je sprejel Končno poročilo o opravljenem nadzoru Zaključnega
računa proračuna Občine Jesenice za leto 2013.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 7
ZA - 7
PROTI - 0

Sklep je bil sprejet.
3. Končno poročilo o opravljenem nadzoru dela poslovanja javnega zavoda
Gasilsko reševalna služba Jesenice
Uvodoma je predsednik Nadzornega odbora pojasnil, da na osnutek poročila
nadzorovana oseba ni podala pripomb, zato je predlagal naslednji
SKLEP:
Nadzorni odbor je sprejel Končno poročilo o opravljenem nadzoru dela
poslovanja javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Jesenice.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 7
ZA - 7
PROTI - 0
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Sklep je bil sprejet.
4. Osnutek poročila o opravljenem nadzoru investicije tržnica Jesenice
Uvodno obrazložitev so podali člani Nadzornega odbora, ki so izvajali nadzor.
Poudarili so obsežnost projekta, konstruktivno sodelovanje občinske uprave pri
nadzoru in nujnost izpolnitve načrtovanih ciljev projekta.
SKLEP:
Nadzorni odbor je sprejel Osnutek poročila o opravljenem nadzoru investicije
tržnica Jesenice z dopolnitvijo iz razprave. Osnutek poročila se posreduje
nadzorovani osebi.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 7
ZA - 7
PROTI - 0

Sklep je bil sprejet.
5. Osnutek poročila o opravljenem nadzoru oblikovanja cen prevozov
mestnega prometa
Uvodno obrazložitev je podal predsednik Nadzornega odbora, ki je nadzor tudi
izvajal.
SKLEP:
Nadzorni odbor je sprejel Osnutek poročila o opravljenem izrednem nadzoru
Občine Jesenice v delu, ki se nanaša na koncesijsko pogodbo za izvajanje
javnega mestnega potniškega prometa in šolskih prevozov. Osnutek poročila
se posreduje nadzorovani osebi.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 7
ZA - 7
PROTI - 0

Sklep je bil sprejet.
6. Odzivno poročilo na podlagi opravljenega nadzora dela poslovanja javnega
zavoda Gorenjske lekarne
Na posredovano odzivno poročilo javnega zavoda Gorenjske lekarne ni bilo pripomb,
poročilo je bilo ocenjeno kot korektno z ustreznimi ukrepi.
SKLEP:
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Nadzorni odbor je obravnaval odzivno poročilo javnega zavoda Gorenjske
lekarne na podlagi opravljenega nadzora Nadzornega odbora in izkazane
ukrepe javnega zavoda ocenjuje kot ustrezne.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 7
ZA - 7
PROTI - 0

Sklep je bil sprejet.
Obravnava gradiv posredovanih v sprejem Občinskemu svetu
Glede na Predlog Strategije za mlade v občini Jesenice za obdobje 2014-201 (točka
5) je zaskrbljujoča nezainteresiranost mladih in pomanjkanje konkretnih predlogov
mladih namesto seznama želja.
8. Vprašanja in pobude
Nadzornemu odboru naj občinska uprava posreduje podatke o gledanosti prenosov
sej Občinskega sveta.

Seja je bila zaključena ob 20.05 uri.

Tajnik odbora:
Simona Krese

Predsednik
Rajko Skubic
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