OB.TNA
Nadzorni
odbor
'ESENtCE
Cesta :elezarjev 6, 4270 lesenice

Nadzomi odbor Obcine Jeseniceje na svo.ii 35. seji, dne 17. 9. 2014, sprejel

POROe rLO
O DELU NADZORNEGA ODBORA OBETNE JESENICE V OBDOBJU 201O - 2014

I. UVOD

Nadzorni odbor Obdine Jesenice (v nadaljevanju; NO) je v svojem mandatu, ki je trajal od
decembra leta 2010 in se bo zakljudil konec letognjega leta s potekom mandata alanom
obdinskega sveta, ki je NO imenoval, opravil vrsto nalog s podrodja nadzora javne porabe,
kar je razvidno iz pripravljenega porocila. Poleg tega je pripravljeno poroailo lahko dobra
osnova pri zacetku dela NO v novi sestavi.
II. PRISTOJNOSTI IN NALOGE

NO je organ obdine in je naivisji organ nadzora iavne porabe v obdini. NO mora biti pri
svojem delu neodvisen in opravljati svoje naloge slrokovno, vestno, posteno, nepristransko
ter v skladu z zakonom. Naloge in delovanje NO dolocajo Zakon o lokalni samoupravi, Statut
ob6ine Jesenice In Poslovnik o delu NO.

NOvskladuzzakonom:

-

opravlja nadzor nad razpolaganjem s premo:enjem obdine
opravlja nadzor nad vodenjem poslov obdine
nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev obainskega proraduna
nadzoruje finandno poslovanje uporabnikov prora6unskih sredstev
opravlja druge naloge, de tako doloda zakon ali statut obaine.

Nadzor vsebuje ugotavlianje zakonitosti in pravilnosti poslovanja porabnikov obainskega
proraduna in pooblasdenih oseb z ob6inskimi javnimi sredstvi in ob6inskim javnim
premo:enjem ter ocenjevanje uainkovitosti in gospodarnosti porabe ob6inskih proracunskih
sredstev.
III. SESTAVA NADZORNEGA ODBORA

Na podlagi Statuta obdine ima NO sedem 6lanov, katere imenuje Ob6inski svet in moraio
imeti na.imanjVl. (6esto) stopnio izobrazbe. Tako so bili na 3. seji Obdinskega sveta, dne 22.
12.2O1O za dlane NO imenovani: Franc Ro:ia, Boris Smolej, Rajko Skubic, lvo Sdavniaar,
Vojko Otovi6, Bo:idar Erjavec, in Barbara Habe Sintia. Konstitutivna seia NO je bila 26. 1.
201 1. NO je

vtej sestavi deloval celoten mandat.

NO vodi predsednik NO, ki ga izmed svojih dlanov izvoli NO. Na 1 . seji, dne 26. 1. 201 1, je
bil soglasno za predsednika izvoljen Rajko Skubic, za namestnico predsednika pa Barbara
Habe Sintid.
IV. IZVAJANJE NALOG NADZORNEGA ODBORA
NO sprejema odloaitve na sejah. NO se je v svojem mandatu sestal na 35 rednih, na katerih
ie skupaj obravnaval 198 todk dnevnega reda oz. v povpredju 5,7 toak na posamezno sejo.
Na vedini sej so bili prisotni vsi alana NO, v povpreaju pa 6,7 na sejo. Pomembno je omeniti
tudi dejstvo, da je NO svoje odloaitve vedno sprejemal soglasno.

Aktivnosti NO sestavljajo izvedbe nadzorov, spremljanje dolodenega dela poslovanja
proradunskih uporabnikov in izvajalcev javnih slu:b ter sprejem potrebnih odloaitev v zvezi z
delom NO. NO je svoje naloge za posam€zno leto dolobil s programom dela, katerega na
podlagi Statuta ob6ine samostoino dolodi NO. Poleg tega je bila podana tudi ena pobuda
alanov Obdinskega sveta za izvedbo nadzora in sicer s podro6ja mestnega prometa,
katerega je NO tudi izvedel.

Temeljni postopki izvedbe nadzora so se nanasali na nadrtovanje nadzora, preizkusanje,
preiskovanje in vrednotenje podatkov in informacij, sporoaanje rezultatov in dajanje priporoail
za izbolj5anje poslovanja ter spremljanje popravnih ukrepov in poslovanja nadzorovane
osebe.
NO je v tem mandatu o izvedenih nadzorih izdal naslednja porodila:

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Porodilo o opravljenem nadzoru zakUu6nega raduna proraauna Obdine Jesenice za leto
2010
Porodilo o opravljenem nadzoru dela poslovanja Gledalisaa Toneta eufarja v letu 20l 0
Porodilo o opravljenem nadzoru podfocja proraaunske porabe '12 - pridobivanje in
distribucija energetskih surovin v letu 2010
Porodilo o opravljenem nadzoru projekta deponija Mala lvleiaklja in projekta sortirnica
komunalnih odpadkov v letu 2010
Porodilo o opravljenem nadzoru javnega narodila javnega podjetja Jeko-in, d.o.o.
Porodilo o opravlienem nadzoru zakljucnega raduna proraeuna Obdine Jesenice za leto
2011
Poro6ilo o opravljenem nadzoru investicije vednamenski objekt Planina pod Golico

Poroailo

o

opfavljenem nadzoru podrodja proradunske porabe 12

,

pridobivanje in

distribucija energetskih surovin v letu 2011
9. Porodilo o opravljenem nadzoru dela poslovanja Zavoda za Sport Jesenice v letu 2011
jeklo in narcise"
10. Poro6ilo o opravljenem nadzoru projekta
'lTP
11 . Poro6ilo o opravljenem nadzoru zakljudnega raauna proraduna Obdine Jesenice za leto
2012
'12. Porodilo o opravljenem nadzoru dela poslovania javnega zavoda Gorenlske lekarne v
letu 20'l2
13. Porodilo o opravljenem nadzoru podrodja proraiunske porabe '12 pridobivanie in

-

distribuciia energetskih surovin v letu 2012

14. Porodilo o opravljenem nadzoru zakljudnega raduna proraeuna Obdine Jesenice za leto

2013
'15. Porodilo

o opravljenem nadzoru javnega zavoda Gasilsko reievalna sluzba Jesenice v

letu 2013
16. Porodilo o opravljenem izrednem nadzoru Obaine Jesenice v delu, ki se nanasa na
koncesijsko pogodbo za izvajanje javnega mestnega potniskega prometa in Solskih
prevozov
17. Porocilo o opravljenem nadzoru investicije v tr:nico Jesenice, v okviru projekta .Celostna
obnova urbanega sredisda Stara Sava"
Nadzorovane osebe so na podlagi danih priporoail NO podale odzivna porodila, v katerih so
poroaale o programu ukrepov za odpravo ugotovuenih nepravilnosti oz. pomanjkljivosti v
poslovanju. Nadzorovane osebe so tako sprejele vsa dana priporoaila NO.

Poleg izvajanja posameznih nadzorov, je NO v celotnem obdobju tudi spremlial poslovanje
obdine in drugih uporabnikov obdinskega proraduna ter izvajalcev iavnih sluzb preko
obravnave gradiv za seje Obainskega sveta, pripravljenih gradiv in porodil o njihovem
poslovanju. Pri tem je NO uposteval loditev funkcij odlo6anja, izvaianja in nadzora in tako
gradiva obravnaval predvsem z vidika spremljanja poslovanja porabnikov proradunskih
sredstev oz. izvajalcev javnih slutb in obstoja morebitnih vzrokov za uvedbo nadzorov na
posameznih podro6jih.
Podrobnejsi podatki o ugotovitvah, mnenjih in priporodilih NO so razvidni iz zapisnikov sej
NO, zgoraj navedenih poroail o nadzorih in poroail o delu NO, ki.iih je NO v skladu s statutom
obdine posredoval tudi Obdinskemu svetu.
V. ZAKLJUEEK

lz pripravljenega poroaila je razvidno, da je NO Obaine Jesenice nadzor iavne

porabe
opravljal aktivno, konstruktivno in uspesno. S tem je Nadzomi odbor prispeval k pravilnemu
in smotrnemu ravnanju s proradunskim sredstvi Obdine Jesenice in izvajalcev javnih sluzb.

Nadzorneg

