OBČINA JESENICE
Nadzorni odbor
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

Datum: 28. 3. 2019
Številka: 032-3/2019
SKRAJŠAN ZAPIS
2. SEJE NADZORNEGA ODBORA OBČINE JESENICE, KI JE BILA
V SREDO, 27. 3. 2019, OB 18.00 V PISARNI ŽUPANA OBČINE JESENICE
NA JESENICAH, CESTA ŽELEZARJEV 6
PRISOTNI ČLANI IN ČLANICE NADZORNEGA ODBORA:
Simona Štravs, Mirjam Noč, Stanislav Pem, mag. Barbara Habe Sintič, Miran
Ozebek, Žiga Jereb in mag. Rina Klinar
OSTALI PRISOTNI:
mag. Valentina Gorišek – direktorica občinske uprave in Brigita Džamstagič – vodja
Oddelka za finance, plan in analize
Seja se je pričela ob 18. uri. Seja je potekala po naslednjem
DNEVNEM REDU
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 1. seje Nadzornega odbora
z dne 19. 2. 2019
2. Predstavitev Zaključnega računa proračuna Občine Jesenice za leto 2018
3. Predstavitev Rebalansa Proračuna Občine Jesenice za leto 2019
4. Seznanitev z izvršenimi nadzori v zadnjih dveh mandatnih obdobjih
Nadzornega odbora Občine Jesenice
5. Razno
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Dnevni red je bil sprejet.
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 1. seje Nadzornega odbora z
dne 19. 2. 2019
Mag. Rina Klinar je opozorila na tiskarske napake v zapisniku 1. seje. V zvezi z
realizacijo sklepov in zapisom prejšnje seje ni bilo vsebinskih pripomb, zato je
predsednica v sprejem predlagala
SKLEP 3/2:
Potrdi se pregled sklepov in skrajšan zapis 1. seje Nadzornega odbora z dne
19. 2. 2019.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

2. Predstavitev Zaključnega računa proračuna Občine Jesenice za leto 2018
Zaključni račun za leto 2018 je predstavila Brigita Džamastagič.
V razpravi so članice in člani Nadzornega odbora podali naslednje ugotovitve in
vprašanja:
Simona Štravs:
Zaključni račun je dobro obrazložen. So še posamezna nihanja, vendar je v
primerjavi s prejšnjimi obdobji gradivo bolje pripravljeno.
Sklep Skupščine javnega podjetja JEKO je bil, za kaj se nameni dobiček, iz
Zaključnega računa pa je razvidno, da se je del teh sredstev namenil za vodovod
Betel. Zanima jo, ali je možno, da se spremeni sklep Skupščine.
Zanima jo, kje na prihodkovni strani Zaključnega računa je prikazan dobiček javnega
podjetja JEKO.
Moti jo, da je realizacija proračunske postavke Modernizacija cest samo 66 %.
Ali se prerazporeditve plana res ne dajo narediti drugače, kot pa da je potrebno
pripraviti prerazporeditev za vsakih 0,15 EUR?
Rezervni sklad je namenjen, da ga župan porabi za izredne razmere. Zanima ga, ali
je šlo pri sanaciji plazu v Planini pod Golico pri Fencu tudi za take izredne razmere,
da so se sredstva lahko zagotovila iz tega sklada.
Z amandmajem je bila znižana postavka za nadurno delo, sedaj pa je razvidno, da je
bilo zaradi več opravljenih nadur na postavko plače prerazporejenih skoraj 3.000
EUR.
Govori se, da je Železarna Jesenice pristopila k prodaji svojih zemljišč.
Mag. Barbara Habe Sintič:
Na strani 331 je navedeno, da so bile v en projekt združene tri investicije v izgradnjo
komunalne infrastrukture v naselju Murova, na Cesti Bratov Stražišarjev ter na Ulici
Cankarjevega bataljona in Industrijski ulici. Znesek, ki je naveden, je samo za
izgradnjo komunalne infrastrukture v naselju Murova, zato jo zanima, ali se ne bi dalo
te tri investicije ločiti.
Mag. Rina Klinar:
Zanima jo, ali ima Občina narejen pregled hidrantnega omrežja ter kdo je pristojen za
ugotavljanje potreb na področju vzdrževanja tega omrežja.
Žiga Jereb:
Zanima ga, ali se planira, da bi ponovno začela delovati revizijska služba.
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Glede na to, da je splošno znano, da Slovenija črpa premalo evropskih sredstev, ga
zanima, ali bi Občina Jesenice lahko počrpala še kaj več evropskih sredstev, kot pa
je navedeno v gradivu.
Odgovore in pojasnila sta dali mag. Valentina Gorišek in Brigita Džamastagič.
Po razpravi je predsednica v sprejem predlagala
SKLEP 4/2:
Nadzorni odbor občine Jesenice se je seznanil z Zaključnim računom
proračuna Občine Jesenice za leto 2018.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

3. Predstavitev Rebalansa Proračuna Občine Jesenice za leto 2019
Rebalans proračuna za leto 2019 je predstavila Brigita Džamastagič.
V razpravi so članice in člani Nadzornega odbora podali naslednje ugotovitve in
vprašanja:
Stanislav Pem:
Zanima ga, ali je od investicij, ki so bile prenesene iz leta 2018 v leto 2019, že katera
zaključena oz. ali se katera od teh investicij že približuje zaključku.
Vrednost obnove Ruardove graščine se še povečuje, vendar je to verjetno zaradi
dodatnih zahtev pri tako veliki investiciji.
Povečuje se postavka za nadure, čeprav po njegovem mnenju te nadure niso ravno
opravičene, kajti pomembna je organizacija dela, roki pa so več ali manj povsod
znani vnaprej.
Mirjam Noč:
Zanima jo, kdo in kako izvaja nadzor nad posamezno investicijo, ter kako ukrepa
nadzor v primerih, ko pride do situacijo kot npr. pri obnovi strehe na Osnovni šoli
Toneta Čufarja.
Kaj se bo izdelalo v okviru 50.000 EUR, ki so na proračunski postavki Urbanizem
namenjena za izdelavo kolesarskega koncepta v občini Jesenice?
Simona Štravs:
Zanima jo, za kakšen namen se bo porabilo 10.000 EUR, ki so namenjena za Pineto
ter zakaj ta sredstva v lanskem letu niso bila porabljena.
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Mag. Rina Klinar:
V gradivu je pri točki rebalans trikrat navedeno, da gre za splošni del zaključnega
računa rebalansa. Verjetno gre pri teh navedbah za napako.
Odgovore in pojasnila sta dali mag. Valentina Gorišek in Brigita Džamastagič.
Po razpravi je predsednica v sprejem predlagala
SKLEP 5/2:
Nadzorni odbor občine Jesenice se je seznanil s predlogom Rebalansa
proračuna Občine Jesenice za leto 2019.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

4. Seznanitev z izvršenimi nadzori v zadnjih dveh mandatnih obdobjih
Nadzornega odbora Občine Jesenice
Uvodna pojasnila je dala predsednica Nadzornega odbora.
V razpravi so se članice in člani Nadzornega odbora dogovorili, da bodo o programu
dela Nadzornega odbora za leto 2019 razpravljali na aprilski seji Nadzornega odbora.
Po razpravi je predsednica v sprejem predlagala
SKLEP 6/2:
Nadzorni odbor občine Jesenice se je seznanil z izvršenimi nadzori v zadnjih
dveh mandatnih obdobjih Nadzornega odbora Občine Jesenice.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 7
ZA – 7

Sklep je bil sprejet.

5. Razno
5.1 Simona Štravs:
Zanima jo, ali je župan že podpisal pogodbo z revizijsko hišo Veritas za revidiranje
koncesijskega razmerja s podjetjem Ekogor.
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Mag. Valentina Gorišek:
Po ponedeljkov kolegiju Občinskega sveta se je župan odločil, da te pogodbe
zaenkrat ne bo podpisal.

5.2 Mirjam Noč:
Zanima jo, ali ima župan v proračunu zagotovljen kakšen del sredstev, ki jih lahko
razdeli popolnoma po lastni presoji.
Mag. Valentina Gorišek:
Župan ima 200.000 EUR proračunske rezervacije, ki se lahko nameni za
nepredvidene potrebe v okviru posameznega proračunskega področja. Ne more pa
župan teh sredstev kar deliti po svoji lastni presoji.
5.3 Žiga Jereb:
Zanima ga, koliko je na voljo socialnih stanovanj, za katere je bil razpis objavljen že v
preteklem letu.
Mag. Valentina Gorišek:
Na zadnji razpis za socialna stanovanja se je prijavilo veliko prosilcev. Strokovne
službe točkujejo prijave in oblikujejo listo, ki bo objavljena v mesecu aprilu.
Občina ima 256 stanovanj, ki jih dodeljuje na podlagi javnega razpisa. Vedno je
največje povpraševanje po stanovanjih za enega ali dva družinska člana.

Naslednja seja Nadzornega odbora bo v sredo, 24. 4. 2019, ob 18.00 v Kabinetu
župana.
Drugih vprašanj in pobud ni bilo.
Seja je bila zaključena ob 20.00.

Zapisala:
Mag. Valentina Gorišek

Predsednica:
Simona Štravs
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