OBČINA JESENICE
Nadzorni odbor
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

Številka: 032-16/2013-1
Datum: 20. 11. 2013
SKRAJŠAN ZAPIS
27. SEJE NADZORNEGA ODBORA OBČINE JESENICE, KI JE BILA
V SREDO, 20.11. 2013 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,
Vojko Otovič, Ivo Ščavničar in Franc Rožič
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 26. seje Nadzornega
odbora z dne 23. 10. 2013
2. Končno poročilo o opravljenem nadzoru področja proračunske porabe 12 pridobivanje in distribucija energetskih surovin
3. Končno poročilo o opravljenem nadzoru investicije ITP jeklo in narcise
4. Osnutek poročila o opravljenem nadzoru dela poslovanja javnega zavoda
Gorenjske lekarne
5. Koncesija za izvajanje gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja
Tržnice Jesenice
6. Obravnava gradiv posredovanih v sprejem Občinskemu svetu
7. Vprašanja in pobude
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1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 26. seje Nadzornega odbora
z dne 23. 10. 2013
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 26. seje Nadzornega odbora, z dne
23. 10. 2013.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 7
ZA - 7
PROTI - 0

Sklep je bil sprejet.
2. Končno poročilo o opravljenem nadzoru področja proračunske porabe 12 pridobivanje in distribucija energetskih surovin
Predlog končnega poročila o opravljenem nadzoru sta predstavila člana Nadzornega
odbora, ki sta izvajala nadzor, Božidar Erjavec in Boris Smolej. V zvezi s
posredovanim ugovorom Občine Jesenice na osnutek poročila zaključni sestanek ni
bil sklican, zato so bili predstavniki občine vabljeni na sejo Nadzornega odbora z
možnostjo pojasniti navedbe iz ugovora. Seje se je udeležil direktor občinske uprave.
Po krajši razpravi je predsednik predlagal naslednji
SKLEP:
Nadzorni odbor je sprejel poročilo o opravljenem nadzoru področja
proračunske porabe 12 - pridobivanje in distribucija energetskih surovin z
manjšimi tehničnimi popravki iz razprave. Poročilo se posreduje občinskemu
svetu, županu in javnemu podjetju.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 7
ZA - 7
PROTI - 0

Sklep je bil sprejet.
3. Končno poročilo o opravljenem nadzoru investicije ITP jeklo in narcise
Na osnutek poročila o opravljenem nadzoru ugovora nadzorovana oseba ni
posredovala, zato je predsednik predlagal naslednji
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SKLEP:
Nadzorni odbor je sprejel poročilo o opravljenem nadzoru investicije ITP jeklo
in narcise. Poročilo se posreduje občinskemu svetu in županu.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 7
ZA - 7
PROTI - 0

Sklep je bil sprejet.
4. Osnutek poročila o opravljenem nadzoru dela poslovanja javnega zavoda
Gorenjske lekarne
Dopolnitve preveritev in dodatnih pojasnil ter odgovorov javnega zavoda in občinske
uprave so predstavili člani Nadzornega odbora, ki nadzor izvajajo, Barbara Habe
Sintič, Ivo Ščavničar in Rajko Skubic. Na podlagi pridobljene dodatne dokumentacije
in pojasnil ter zaključkov razprave bo pripravljen osnutek poročila.
5. Koncesija za izvajanje gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja
Tržnice Jesenice
Nadzornemu odboru je bila na seji predložena dokumentacija koncesijska pogodba z
aneksi, pregled terjatev občine do koncesionarja in njihovih plačil.
SKLEPA:
1. Nadzorni odbor se je seznanil s finančnim delom izvajanja koncesijske
pogodbe za izvajanje gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja
Tržnice Jesenice. Koncesionar je do izvedbe nadzora vse odprte obveznosti
do Občine Jesenice poravnal.
2. Nadzorni odbor podpira prizadevanja občine za ohranitev dejavnosti tržnice.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 7
ZA - 7
PROTI - 0

Sklep je bil sprejet.
6. Obravnava gradiv posredovanih v sprejem Občinskemu svetu
Potrditev besedila zapisnika 30. redne seje Občinskega sveta, s poročilom o
realizaciji sprejetih sklepov Občinskega sveta, ki je bila 24. 10. 2013 (točka 1)
V razpravi k točki Poročilo o poslovanju Razvojnega centra Jesenice (točka 2, stran
7) je direktor Miha Kirsch izjavil, »…da plačujemo na Jesenicah najdražje ogrevanje
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v Sloveniji.« Nadzorni odbor zato poziva občinsko upravo, da komentira citirane
navedbe in z njimi seznani Nadzorni odbor in javnost.
7. Vprašanja in pobude
Nadzorni odbor je prejel odgovor Acronija na vprašanje prejšnje seje na koliko mestih
se na lokaciji Acroni Koroška Bela nadzirajo podzemne vode in kakšni so rezultati. Iz
odgovora Acroni d.o.o. ni razvidno na koliko mestih se na lokaciji Belško polje k.o.
Koroška Bela, ki je v posesti Acroni d.o.o. (celotno področje vzhodno od potoka
Javornik) nadzirajo podzemne vode in kakšni so rezultati. Omenjeno področje je
industrializirano od leta 1965 dalje. Nadzorni odbor podpira prizadevanja Občine
glede zahtev po sanaciji okoljskih vplivov onesnaževalcev.

Seja je bila zaključena ob 20.20 uri.

Tajnik odbora:
Simona Krese

Predsednik
Rajko Skubic
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