NADZORNI ODBOR
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice
T: 04 58 69 200
E: obcina.jesenice@jesenice.si
www.jesenice.si
Številka: 060-5/2020
Datum: 3. 3. 2021

Na podlagi 36. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/2015), 29. člena Poslovnika o
delu Nadzornega odbora Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 44/2018) in Programa dela Nadzornega
odbora Občine Jesenice za leto 2020, je Nadzorni odbor Občine Jesenice (v nadaljevanju NO) na 18.
seji 16. 2. 2021 sprejel

POROČILO
O OPRAVLJENEM NADZORU
področja proračunske porabe 12: Oskrba s toplotno energijo in izvajanje Koncesijske pogodba za
izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s toploto, št.: 360-8/2013 z dne 4. 7. 2014, v letu 2019,
Protokola o izvajanju vzdrževanja vročevodnega omrežja na območju občine Jesenice z dne 24. 7.
2015, v letu 2019 nad ENOS OTE, d. o. o., Cesta železarjev 8, 4270 Jesenice, ki ga zastopa direktor
Robert Pajk, Komunalno direkcijo Občine Jesenice, ki jo vodi direktor Marko Markelj in Občino
Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, ki jo zastopa župan Blaž Račič.

I. POVZETEK
V okviru ciljev, namena in obsega opravljenega nadzora smo člani in članice (v nadaljevanju člani)
Nadzornega odbora Občine Jesenice (v nadaljevanju NO) izvedli nadzor področja proračunske
porabe 12: Oskrba s toplotno energijo in izvajanje Koncesijske pogodba za izvajanje gospodarske
javne službe oskrbe s toploto in Protokola o izvajanju vzdrževanja vročevodnega omrežja na
območju občine v letu 2019 nad ENOS OTE, d. o. o., Komunalno direkcijo Občine Jesenice in Občino
Jesenice ter ugotovili določene pomanjkljivosti in nejasnosti, nepravilnost pa pri ustreznem
nadzoru nad izvajanjem investicijskega vzdrževanja v skladu z dogovorjenim Protokolom o
izvajanju vzdrževanja vročevodnega omrežja na območju občine Jesenice, št 360-8/2013, z dne 24.
7. 2015.
Občina Jesenice v odgovoru na osnutek poročila navaja:
˝V poglavju I. POVZETEK je na strani 1 navedeno, da je NO ugotovil določene pomanjkljivosti in
nejasnosti, nepravilnost pa pri ustreznem nadzoru nad izvajanjem investicije. V Poročilu naj NO v
povzetku upošteva ugotovitveni del in njegova priporočila in predloge, v letu 2019 namreč ni bilo
financirano nobene investicije iz nadzorovanega področja proračunske porabe˝
MNENJE NO
NO sprejema pojasnilo, zato je ustrezno korigiral povzetek poročila.
Dokumentacija, pravne podlage in dokumenti, iz katerih je razvidna podlaga za presojo:
1. Zakon o lokalni samoupravi, Uradni list RS (v nadaljevanju UL RS), št. 94/2007-UPB2 s
spremembami.
2. Zakon o javnih financah, UL RS, št. 11/2011 s spremembami.
3. Zakon o uravnoteženju javnih financ, UL RS, št. 40/2012 s spremembami.
4. Zakon o računovodstvu (UL RS, št. 23/1999 s spremembami.
5. Zakon o javnem naročanju, UL RS št. 91/2015 s spremembami.
6. Zakon o graditvi objektov, UL RS št. 102/2004 s spremembami.
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Pravilnik o računovodstvu Občine Jesenice z dne 1. 3. 2016.
Zaključni račun Občine Jesenice za leto 2019, UL RS 73/2020.
Navodila za oddajo evidenčnih naročil z dne 23. 2. 2018.
Odlok o dejavnosti in koncesiji za lokalno gospodarsko javno službo oskrbe s toploto na območju
Občine Jesenice, UL RS št. 66/2017.
Koncesijska pogodba za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s toploto, št.: 360-8/2013 z
dne 4. 7. 2014.
Protokol o izvajanju vzdrževanja vročevodnega omrežja na območju občine Jesenice z dne 24. 7.
2015.
Poročilo o poslovanju Enos Ote, d. o. o. za leto 2019.
Listinska in projektna dokumentacija iz predloženih spisov delovnih nalogov o izvedbi
investicijskih in vzdrževalnih del na vročevodnem omrežju koncesionarja ENOS OTE, d. o. o.
(ENOS OTE), pripadajoči izvedbi javnih naročil.

Listinska dokumentacija, prejeta po elektronski pošti 9. 7. 2020:
1. Koncesijska pogodba za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s toploto, št.: 360-8/2013 z dne
4. 7. 2014.
2. Protokol o izvajanju vzdrževanja vročevodnega omrežja na območju občine Jesenice.
3. Zaključni račun proračuna Občine Jesenice za leto 2019.
4. Proračun Občine Jesenice za leto 2019.
5. Rebalans proračuna Občine Jesenice za leto 2019.
6. Poročilo o poslovanju ENOS OTE, d. o. o. za leto 2019.
7. Računi, potrdila o plačilu.
8. Specifikacije delovnih nalogov.
9. Sklep o prerazporeditvi sredstev med PP 8370-8380
Naknadno smo po zaprosilu 17. 9. 2020 dobili še dodatno dokumentacijo:
10. cenik za leto 2019,
11. pojasnilo Andreja Babiča, zaposlenega v Komunalni direkciji, glede razlike med investicijskim in
tekočim vzdrževanjem.
Listinska dokumentacija na vpogled 5. 10. 2020:
1. predložena celotna dokumentacija za leto 2019 s popisom zadev v zadevi 354-9/2019, 27. 2. 2020:
- gradnja in investicijsko vzdrževanje vročevodnih sistemov v letu 2019, stranka OBČINA JESENICE,
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice,
- predložena kopija zahteve za izdajo novega soglasja k izhodiščni ceni toplote – 3. 1. 2019,
- plan investicijskega vzdrževanja v letu 2019,
- zapisnik o aktiviranju investicije 29. 3. 2019 (354-9/2019-11) VV TITOVA 86-104 – vrednost 36.511,
67 EUR (FINANCIRA SE IZ VIROV NAJEMNINE ZA INFRASTRUKTURO. Dela so se izvajala po odsekih v
letih 2017 in 2018, investicija se aktivira v računovodskih knjigah 31. 3. 2019);
- delovni nalog (DN) št. 1/000006/2019 z dne 7. 1. 2019 – defekt TVD PARTIZAN (DN nalog, fotokopija
napak, računa Santosa, d. o. o. (račun št. 045/19) v višini 1.346 EUR in Marjan Bernard, s. p. (račun št.
2) v višini 1.674,85 EUR, gradbeni dnevnik -po dnevih, priložene slike.

II. PODATKI O NADZORU
1. Člana in članica NO (v nadaljevanju člani), ki so opravili nadzor:
Žiga Jereb, Stanislav Pem in Simona Štravs.
2. Poročevalci:
Žiga Jereb, Stanislav Pem in Simona Štravs.
3. Izvedenec /izvedenci/:
Niso bili vključeni v nadzor.
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4. Ime nadzorovanih organov:
Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, Komunalna direkcija, ENOS OTE, d. o. o.
5. Obdobje nadzora
Julij-december 2020.

III. UVOD
1.
Osnovni podatki o nadzorovanih organih
1.1 Organi in organiziranost ter število zaposlenih
OBČINA JESENICE
Občina Jesenice je ena od 212 občin v Republiki Sloveniji, samoupravna lokalna skupnost,
ustanovljena z zakonom, vpisana pri registrskem organu 26. 12. 1994. Občina v okviru ustave in
zakonov samostojno ureja in opravlja javne zadeve lokalnega pomena, ki zadevajo prebivalce občine,
pa tudi naloge iz državne pristojnosti, ki so po predhodnem soglasju občinskega sveta nanjo
prenesene z zakonom, v kolikor država za to zagotovi potrebna sredstva.
Organi občine so: občinski svet (28 članov), župan in nadzorni odbor (7 članov).
Občino Jesenice predstavlja in zastopa župan.
Občinska uprava je organizirana v občinskem uradu, ki ima posamezne notranje organizacijske enote:
- Oddelek za finance, plan in analize,
- Oddelek za gospodarstvo,
- Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve,
- Oddelek okolje in prostor,
- Komunalna direkcija.
Delo občinske uprave neposredno vodi direktor občinske uprave in je opredeljeno v Odloku o
organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Jesenice iz leta 1999.
ENOS OTE, d. o. o. (ENOS OTE)
ENOS OTE je gospodarska družba, vpisana v sodni register dne 29. 4. 2014, ustanovitelj ENOS, oskrba
s toplo vodo, paro, elektriko in plinom, d. d. Z družbeno pogodbo o ustanovitvi ENOS OTE ne
razpolaga.
V družbi ENOS OTE je bilo v letu 2019 zaposlenih 8 ljudi.
Osnovni podatki za leto 2019:
Poslovno poročilo izkazuje 3.337.297 EUR prihodkov in 18.393 EUR dobička (podatki ne vključujejo
tržne dejavnosti).
Celotni prihodki družbe so v letu 2019 znašali 3.586.944 EUR, dobiček pa 99.995 EUR.
Poleg opravljanja gospodarske javne službe opravlja družba tudi tržne dejavnosti, ki pa niso predmet
nadzora in o njih koncesionar koncedentu ne poroča.
1.2 Kratek opis področij dela, pristojnosti in odgovornosti z navedbo odgovorne osebe med
opravljanjem nadzora in odgovorne osebe v času, na katerega se nadzor nanaša
OBČINA JESENICE
Odgovorni osebi med opravljanjem nadzora: župan Blaž Račič, direktor občinske uprave dr. Gregor
Hudrič. Področje nadzora sodi v oddelek Komunalna direkcija, direktor Marko Markelj.
Občinska uprava izvršuje odloke, odredbe, pravilnike in navodila ter sklepe, ki jih izdajata občinski
svet in župan ter zakone in druge predpise države, kadar občinska uprava v skladu z zakonom odloča
o upravnih stvareh iz državne pristojnosti.
Organi občinske uprave odločajo o pravicah in dolžnostih ter pravnih koristih fizičnih in pravnih oseb
v upravnih zadevah v upravnem postopku.
Organi občinske uprave odločajo s posamičnimi akti (odločbami in sklepi) v upravnih stvareh iz
pristojnosti občine in prenesene državne pristojnosti.
Pristojnosti Komunalne direkcije:
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•

opravlja strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi z načrtovanjem, izgradnjo in
vzdrževanjem infrastrukturnih objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javnih služb
• opravlja naloge financiranja javnih služb,
• opravlja strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi z javnimi razpisi in izbiro
izvajalcev javnih služb,
• opravlja naloge vodenja postopkov s področja cestne in prometne ureditve,
• določa pogoje in daje soglasja k dovoljenjem za posege v prostor, če ti zadevajo
infrastrukturne objekte in naprave,
• vrši naloge vodenja postopkov za obračunavanje komunalnih taks.
ENOS OTE, D. O. O.
ENOS OTE s sedežem na Cesti železarjev 8, 4270 Jesenice zastopa direktor Robert Pajk.
Osnovni pogoji poslovanja ENOS OTE za izvajanje dejavnosti oskrbe s toploto na območju občine
Jesenic so določeni na podlagi Odloka o dejavnosti in koncesiji za lokalno gospodarsko javno službo
oskrbe s toploto na območju Občine Jesenice, podjetje ENOS OTE, oskrba z vročo vodo, d. o. o.,
Jesenice. ENOS OTE na podlagi podeljene koncesije v občini Jesenice upravlja z energetsko
infrastrukturo v dolžini 30,6 km.
2.

Pravna podlaga za izvedbo nadzora
Zakon o javnih financah, UL RS, št. 11/2011 in spremembe,
Zakon o lokalni samoupravi, UL RS, št. 94/2007-UPB2 in spremembe,
Statut Občine Jesenice, UL RS, št. 101/2015,
Program dela Nadzornega odbora Občine Jesenice za leto 2020,
Sklep o izvedbi nadzora Občine Jesenice, sprejet na 9. seji NO 16. 1. 2020.
3.
Številka sklepa o izvedbi nadzora : 060-5/2020 z dne 24. 2. 2020.
4.
Namen in cilj nadzora
pravilnost, upravičenost in ekonomičnost uporabe proračunskih sredstev in zakonitost ter
strokovnost izvajanja javne službe v poslovanju ENOS OTE.
5. Za izvedbo nadzora so pooblaščene osebe: Žiga Jereb (vodja), Stanislav Pem, Simona Štravs.
6. Način dela
Na podlagi zaprosila je vodja nadzora prejel obsežnejšo dokumentacijo po elektronski pošti dne 9. 7.
2020. Po pregledu dokumentacije smo Komunalno direkcijo zaprosili:
- za pojasnilo razlike med investicijskim in rednim vzdrževanjem,
- za cenike (strojna in gradbena dela ENOS OTE) ter ustanovitveni akt podjetja ENOS OTE, d. o. o.
Z izjemo ustanovitvenega akta smo dne 17. 9. 2020 prejeli zaprošeno dokumentacijo.
Člani NO smo pregledali s strani Občine Jesenice posredovano dokumentacijo in prejeli odgovore na
zaprosila za posredovano dokumentacijo in vprašanja. Dvakrat smo opravili pogovor z zaposlenim v
Komunalni direkciji Andrejem Babičem ter enkratni obisk pri direktorju ENOS OTE Robertu Pajku.
•
•
•
•
•

UGOTOVITEV
Na zaprosilo o pregledu dokumentacije na sedežu koncesionarja (na vpogled) le-te nismo dobili v
celoti, predvsem ne o delovnih nalogih, ki se nanašajo na redno vzdrževanje vročevodnega
omrežja, ki se izvaja v imenu in za račun koncesionarja.
Občina Jesenice v odgovoru na osnutek poročila navaja:
˝NO ugotavlja, da pri pregledu dokumentacije na sedežu koncesionarja ni v celoti prejel na vpogled
dokumentacije, ki se nanaša na redno vzdrževanje vročevodnega omrežja, ki se izvaja v imenu in za
račun koncesionarja. V zvezi s tem nadzorovani organ pojasnjuje, da NO pri osebah zasebnega prava,
ne glede na to, da izvajajo gospodarsko javno službo, izvaja nadzor po drugi alineji prvega odstavka
32. čl. Zakona o lokalni samoupravi, to je nadzor namenskosti in smotrnosti porabe proračunskih
sredstev, ne pa po tretji alineji – finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
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Vsaka pravna oseba je samostojen nosilec pravic in obveznost in ima tudi svoje notranje nadzorne
organe. Njeni organi, poslovodni organ, organi upravljanja in nadzorni organi so vsak v mejah svojih
pristojnosti odgovorni za poslovanje pravne osebe. Nadzorni odbor občine pa ni zunanji organ, ampak
notranji nadzorni organ občine. Nadzorni odbor torej sme nadzorovati le pravilnost, namenskost in
smotrnost porabe sredstev, ki so gospodarski družbi dodeljena iz občinskega proračuna, ne pa
finančnega poslovanja osebe zasebnega prava, kamor sodi redno vzdrževanje vročevodnega omrežja,
ki ga podjetje ENOS OTE d.o.o. izvaja v svojem imenu in za svoj račun.˝
MNENJE NO
NO ne sprejema odgovora. NO ni zahteval nobenih finančnih podatkov po 32. členu 3. točke.
NO ni nadzoroval finančnega poslovanja koncesionarja. Opravili smo razgovor z direktorjem ENOS
OTE, d. o. o. dne 4. 12. 2020, ki je trajal eno uro in pol. V razgovoru je bilo tudi postavljeno vprašanje
glede opravljenih ur rednega vzdrževanja, kot to izhaja iz Protokola. Direktor ENOS OTE, d. o. o. se je
v razgovoru strinjal s tem, da bodo posredovali ustrezne podatke o rednem vzdrževanju, z
zagotovilom, da nadzorovana oseba poseduje vse delovne naloge, prav tako naj ne bi bil problem
posredovanje delovnih nalogov. Dobili smo zbir, ki pa je pojasnjen v nadaljevanju.
NO je deloval v skladu z 2. alinejo 32. člena Zakona o lokalni samoupravi, ki govori o namenskosti in
smotrnosti porabe proračunskih sredstev.
Dne 5. 10. 2020 sta člana delovne skupine NO v prostorih Občine Jesenice pregledala še dodatno
dokumentacijo in dobila odgovore na postavljena vprašanja v zvezi s potekom nadzora.
Dne 26. 11. 2020 smo člani delovne skupine NO za nadzor: Žiga Jereb, Simona Štravs in Stanislav
Pem na sedežu nadzorovane osebe Občine Jesenice ponovno preverili delovne naloge, gradbene
dnevnike, račune. V nadaljevanju v poročilu je priložena tabela o pregledu določenih dokumentov. V
posebni tabeli je izpostavljen Defekt sodišče, ki je po vrednosti med večjimi investicijami.
Dne 4. 12. 2020 smo člani opravili še razgovor z direktorjem podjetja ENOS OTE d. o. o. Robertom
Pajkom.
Naknadno smo po elektronski pošti dobili DN-149 Defekt sodišče, DN-48 podjetje SANTOSA, d. o. o.,
ki je po protokolu manj kot 2.000 EUR ter okvirno oceno delovnih ur in stroške materiala za leto 2019
(približno 8.500 delovnih ur ter 80.000 EUR stroški materiala).
Na podlagi predstavitve nadzora članom NO, pripomb in ugotovitev vseh članov NO je vodja delovne
skupine Žiga Jereb izdelal osnutek poročila o izvedenem nadzoru, ugotovitve, priporočila in predloge
za obravnavo na seji NO.

IV. UGOTOVITVENI DEL
V okviru ciljev, namena in obsega opravljenega nadzora smo člani NO izvedli nadzor izvajanja
gospodarske javne službe ENOS OTE, d. o. o., pravilnosti uporabe, proračunskih sredstev,
poročanje o poslovanju in upravljanju ter ugotovili:
• določene pomanjkljivosti pri delovnih nalogih, kjer pri določenemu izvajalcu ni v celoti
podpisan gradbeni dnevnik,
• pri nalogih v letu 2018 je bil račun izdan še preden je bil izveden projekt,
• računi pri posameznih delovnih nalogih so izdani še preden se je delovni nalog dejansko
odprl,
• pogodba, ki je navedena na računih podjetja ENOS OTE, je iz leta 2016 – oznake na računu
(P050/2016) se ne spreminjajo,
• znesek za investicijsko vzdrževanje 2.000 EUR je prenizek,
• potrebno je spremeniti Protokol o izvajanju vzdrževanja vročevodnega omrežja na
območju občine Jesenice z dne 24. 7. 2015.
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PREGLED DOKUMENTOV
Temeljne pogoje za delovanje na nadzorovanem področju določajo: Odlok o dejavnosti in koncesiji za
lokalno gospodarsko javno službo oskrbe s toploto na območju občine Jesenice, UL RS št. 66/2017,
Koncesijske pogodba za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s toploto, št.: 360-8/2013 z dne 4.
7. 2014 (v nadaljevanju Koncesijska pogodba) in Protokol o izvajanju vzdrževanja vročevodnega
omrežja na območju občine Jesenice z dne 24. 7. 2015 ( v nadaljevanju Protokol).
Skladno z odlokom, Koncesijsko pogodbo in Protokolom je ENOS OTE, d. o. o. (v nadaljevanju
koncesionar) dolžan izvajati:
• distribucijo toplote po toplovodnem omrežju ter upravljanje, obratovanje in tekoče
vzdrževanje distribucijskega omrežja,
• zanesljivo, varno in učinkovito distribucijo toplote,
• obratovanje in vzdrževanje vseh elementov distribucijskega omrežja, ki so potrebni
za prenos toplote za daljinsko ogrevanje in sanitarno toplo vodo do uporabniških
naprav,
• prodajo toplote za daljinsko ogrevanje in sanitarne tople vode uporabnikom skladno
s tarifnim sistemom,
• razvoj, načrtovanje in pospeševanje javne službe,
• tekoče vzdrževanje objektov distribucijskega omrežja in naprav, ter izvajanje
potrebnih rekonstrukcij in tehnično tehnoloških izboljšav,
• izvajanje meritev in preizkusov delovanja distribucijskega sistema,
• izredno vzdrževanje na objektih in napravah distribucijskega sistema,
• vodenje evidence o porabljeni energiji po posameznih odjemnih mestih,
• izdajo projektnih pogojev in soglasij, vodenje evidenc o soglasjih, projektnih
dokumentacijah, sklenjenih pogodbah o dobavi in odjemu z uporabniki,
• periodično pregledovanje oziroma nadzor internih omrežij in naprav ter porabniških
objektov pri uporabnikih, vezanih na oskrbo s toploto iz distribucijskega omrežja v
skladu s sistemskimi obratovalnimi navodili,
• ekonomsko zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti omrežja, da omogoča razumne
zahteve za priključitev na omrežje,
• nediskriminatorno obravnavanje uporabnikov omrežja,
• zagotavljanje potrebnih podatkov drugim sistemskim operaterjem, z omrežji katerih
je omrežje, ki ga upravlja, povezano,
• zagotavljanje potrebnih podatkov uporabnikom za učinkovito priključitev na omrežje,
• načrtovanje porabe toplote z uporabo ustreznih metod in upoštevanjem varčevalnih
ukrepov pri porabnikih,
• druge storitve, določene z veljavnimi predpisi.
KONCESIJSKA POGODBA
Izpostavljamo 13. člen, ki določa dolžnosti vzdrževanja:
˝Koncesionar mora s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika v skladu z zakonom in drugimi predpisi
zagotavljati trajno in nepretrgano vzdrževanje objektov in naprav infrastrukture tako, da je ves čas
ohranjena njihova nezmanjšana funkcionalnost, obratovalna usposobljenost in varnost delovanja.
Kot vzdrževanje infrastrukture se v smislu javne službe šteje redno vzdrževanje, investicijsko
vzdrževanje in vzdrževanje v javno korist s tem, da se obseg investicijskega vzdrževanja in
vzdrževanja v javno korist v posameznem letu določi z letnim programom javne službe.
Koncesionar upravlja in vzdržuje infrastrukturo kot redno vzdrževanje v svojem imenu in za svoj
račun, razen v kolikor s posebno pogodbo ali aneksom k tej pogodbi ni določeno drugače.
Redno vzdrževanje infrastrukture obsega vse storitve in naloge, ki so določene z veljavnimi predpisi in
ki jih je potrebno opraviti, da je v celoti zagotovljeno izvajanje gospodarske javne službe, ne glede na
njihovo lastništvo.
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Koncesionar mora v najkrajšem možnem času zagotoviti popravilo in odpravo vseh poškodb in okvar,
do katerih pride na infrastrukturi.
Ponavljana ali hujša opustitev dolžnosti vzdrževanja objektov in naprav infrastrukture je bistvena
kršitev te pogodbe.˝
Obveznosti in pravice koncedenta (26., 27. člen) so zlasti:
- da zagotavlja izvajanje vseh storitev, predpisanih z zakonom in predpisi o načinu izvajanj
dejavnosti,
- da zagotovi sankcioniranje uporabnikov zaradi onemogočanja izvajanja storitev gospodarske
javne službe,
- da zagotovi sankcioniranje morebitnih drugih nepooblaščenih izvajalcev, ki bi med dobo
trajanja te koncesije izvajali storitve, ki so predmet dejavnosti, na območju občine,
- pisno obveščanje koncesionarja o morebitnih ugovorih oziroma pritožbah uporabnikov,
- da ne razkriva poslovnih skrivnosti koncesionarja.
Pravice koncedenta so zlasti:
- potrjevati oziroma podati soglasje k splošnim pogojem za dobavo in odjem toplote iz
distribucijskega omrežja;
- potrjevati oziroma podajati soglasja k planom in programom izgradnje ter vzdrževanja
distribucijskega omrežja in naprav;
- nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe in finančni nadzor,
- od koncesionarja kadar koli na pisno zahtevo pridobiti kataster gospodarske javne službe,
vključno s podatki o številu, tehničnih lastnostih izvedenih priklopov uporabnikov ter podatke
o uporabnikih in odjemalcih, v kolikor ne gre za osebne podatke, ki jih koncesionar ne sme
razkriti;
- druge pravice, določne s predpisi in koncesijskim aktom.
PROTOKOL
Izpostavljamo tekoče in investicijsko vzdrževanje.
Tekoče vzdrževanje
Pri distribucijskem omrežju za prenos toplote in priključnih vodih tekoče vzdrževanje zajema:
• kontinuirana zaščita distribucijskega omrežja pred mehanskimi, električnimi in kemičnimi
vplivi (stanje izolacije, podpor, zaraščenost z nizkim grmičevjem, ipd. …),
• mesečno vizualni pregled distribucijskega omrežja (vročevodne cevi in jaški z elementi,
kinete), kontrola distribucijskega omrežja na podlagi suma netesnosti (prekomerna poraba
ogrevne vode),
• redni nadzor nad posameznimi vejami distribucijskega omrežja in nad aktivnostmi tretjih
oseb v varnostnem pasu.
Pri priključnih toplotnih postajah tekoče vzdrževanje zajema:
• tedenska kontrola merilnih naprav ter parametrov delovanja priključnih toplotnih postaj,
• 24-urno spremljanje delovanja toplotnih postaj in njihove obratovalnih parametrov preko
sistema daljinskega nadzora,
• kontrola stanja in delovanja naprav in sistemov,
• kontrola delovanja toplotnih števcev in vodomerov,
• nastavljanje regulacijskih naprav,
• tedenska kontrola elementov do cevnih razdelilnikov, in sicer zaporne armature, varnostne
armature, lovilniki nesnage, črpalka, naprave za merjenje tlaka in temperature.
Pri merilnikih toplotne energije tekoče vzdrževanje zajema:
• tedenski/mesečni pregledi, popravila, zamenjave, odčitavanja in meteorološka overjanja
merilnih naprav na odjemnem mestu v skladu z veljavnimi predpisi.
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Investicijsko vzdrževanje
Za vzdrževalna dela, ki se opravijo v okviru investicijskega vzdrževanja ali vzdrževanja v javno
korist, se štejejo tudi dela v primeru, da je izvedba popravil enkratne okvare nad vrednostjo 2.000
EUR (seštevek strojnih in gradbenih del).
Iz določil Protokola izhaja, da pomenijo investicijska vzdrževana dela izvedbo popravil, gradbenih,
inštalacijskih in obrtniških del ter izboljšav, k sledijo napredku tehnike, z njimi pa se ne posega v
osnovno zmogljivost, velikost in namembnost infrastrukture in tudi ne spreminja zmogljivosti,
velikosti, namembnosti in zunanjega videza objektov, pri tem pa se inštalacije, napeljave, tehnološke
naprave in oprema posodobijo oziroma izvedejo druge njihove izboljšave.
Primer: zamenjava distribucijskih, zapornih, regulacijskih in pogonskih elementov infrastrukture
zaradi starosti, dotrajanosti, tehnološke neustreznosti ali potrebe zaradi napredka tehnike
(zamenjava odsekov cevi s predizoliranimi, namestitev obtočnih črpalk s frekvenčno regulacijo,
zamenjava zastarelih izmenjevalcev,..).
Pregledali smo še:
- Zaključni račun proračuna Občine Jesenice za leto 2019,
- Proračun Občine Jesenice za leto 2019,
- Rebalans proračuna Občine Jesenice za leto 2019,
- Poročilo o poslovanju ENOS OTE, d. o. o. za leto 2019,
- račune: (Račun ENOS OTE_RA-19090002_18. 1. 2019, račun ENOS OTE_RA-19090048_29. 4.
2019, račun ENOS OTE_RA-19090075_9. 9. 2019, račun ENOS OTE_RA-19090086_24. 10.
2019, račun ENOS OTE_RA-19090140_14. 11. 2019),
- potrdila o plačilu,
- specifikacije delovnih nalogov,
- sklep o prerazporeditvi sredstev med proračunskima postavkama PP 8370-8380.
Člani delovne skupine NO za nadzor smo 26. 11. 2020 vpogledali v listinsko dokumentacijo in vnovič
preverili delovne naloge, gradbene dnevnike, račune, delovne ure, strojne ure. V nadaljevanju
prilagamo tabelo, ki vsebuje podatke o pregledu določenih dokumentov (TABELA 1). Primeroma, v
posebni tabeli izpostavljamo Defekt sodišče (TABELA 3), ki je po vrednosti med večjimi investicijami,
ki so posledice defekta.
TABELA 1
DN
1/000116/2018
1/000116/2018
1/000122/2018
1/000146/2018
1/000149/2018
1/000167/2018
1/000168/2018
1/000177/2018
1/000181/2018
1/000003/2019
1/000006/2019
1/000007/2019
1/000026/2019
1/000022/2019
1/000023/2019

EUR
10.246,25
10.246,25
9.427,13
3.252,00
22.248,55
478,66
993,04
3.705,04
1.522,78
2.737,48
3.133,09
1.865,09
5.239,35
585,60
1.273,97

DELO
Priklop Alič
Priklop Alič
Priklop Titova 94
Defekt Meting
Defekt sodišče
Menjava izmenjevalca Petrol (pri občini)
Menjava RVG Revolucije 14
Menjava izmenjevalca Titova 2 a
Menjava RVG Svetinova 20
Vgradnja primarnih ventilov pri Berglju
Defekt TVD Partizan
Defekt Delavska 1
Defekt Bokalova 10
Defekt Industrijska ulica
Defekt C. revolucije 1-2

EUR
5.576,07
4.670,18
9.427,13
3.252,00
22.248,55
478,66
993,04
3.705,04
1.522,78
2.737,48
3.133,09
1.865,09
5.239,35
585,60
1.273,97
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1/000048/2019
1/000045/2019
1/000056/2019
1/000029/2019
1/000058/2019
1/000066/2019
1/000075/2019
1/000068/2019
1/000068/2019
1/000091/2019
1/000092/2019
1/000093/2019
1/000059/2019
1/000077/2019
1/000079/2019
1/000099/2019
1/000100/2019
1/000096/2019
1/000104/2019
1/000108/2019
1/000113/2019
1/000117/2019
1/000171/2019
1/000115/2019

1.332,00
2.652,71
8.831,36
723,30
24.262,17
811,59
1.107,62
2.700,63
8.909,13
3.986,08
4.194,20
3.967,94
1.675,00
21.351,96
21.062,10
81.430,62
3.217,82
36.974,86
6.674,08
13.198,03
5.822,45
3.342,60
8.256,48
577,70

Defekt ŽIC
Menjava RVG Integral Jesenice
Menjava izmenjevalca Titova 41
Izdelava lestev v jaških - vrtec pri OŠ TČ
KTP Kusur
Menjava RVG Petrol pri Kazini
Menjava RVG MCJ
Defekt Industrijska 11 - 1. del
Izolacija 2019 – 1. del
Defekt Titova 63
Defekt Titova 53b
Defekt Industrijska 11 - 2. del
Preplastitev prekopa Vrba transport
Priklop Titova 100
Priklop Titova 96
Priklop Vrtec Koroška Bela
Defekt energetski most Javornik
Prevezava UE Jesenice
Defekt vrtec T. Čufar
Defekt TBJ
Defekt Tavčarjeva 17
Popravilo jašek separacija
Izolacija 2019 - 2. del
Menjava pogona regulatorja Bolnica Jesenice

ŠTEVILO DELOVNIH UR
297

1.332,00
2.652,71
8.831,36
723,30
24.262,17
811,59
1.107,62
2.700,63
8.909,13
3.986,08
4.194,20
3.967,94
1.675,00
21.351,96
21.062,10
81.430,62
3.217,82
36.974,86
6.674,08
13.198,03
2.234,15
3.342,60
8.256,48
577,70

ŠTEVILO STROJNIH UR
544

Pri pregledu delovnih nalogov smo člani delovne skupine NO ugotovili navedbe delovnih nalogov,
ki se nanašajo na leto 2018 in so bili tudi zaključeni (opravljene so bile storitve in odpravljeni
defekti) že v letu 2018.
TABELA 2 DELOVNI NALOGI IZ LETA 2018
DN
EUR
1/000116/2018
10.246,25
1/000122/2018
9.427,13
1/000146/2018
3.252,00
1/000149/2018
22.248,55
1/000167/2018
478,66
1/000168/2018
993,04
1/000177/2018
3.705,04
1/000181/2018
1.522,78

DELO
Priklop Alič
Priklop Titova 94
Defekt Meting
Defekt sodišče
Menjava izmenjevalca Petrol (pri občini)
Menjava RVG Revolucije 14
Menjava izmenjevalca Titova 2 a
Menjava RVG Svetinova 20

Na vprašanje NO, zakaj so nalogi beleženi v letu 2019, je zakoniti zastopnik koncesionarja pojasnil, da
je tako odločila Komunalna direkcija.
Občina Jesenice v odgovoru na osnutek poročila navaja:
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˝NO je na strani 10 osnutka poročila predstavil Tabelo 2, s seznamom delovnih nalogov iz leta 2018,
ki so beleženi v letu 2019. V komentarju pod tabelo NO navaja, da je zakoniti zastopnik koncesionarja
pojasnil, da so nalogi iz leta 2018 beleženi v letu 2019, ker je tako odločila Komunalna direkcija.
Nadzorovani organ ponovno pojasnjuje, kot je bilo NO pojasnjeno že na razgovoru dne 26.11.2020, da
gre za delovne naloge za investicijsko vzdrževalna dela, ki so opravljena že v letu 2018, vendar plačila
v letu 2018 ni bilo možno izvesti, ker so bila predhodno že v celoti porabljena sredstva občinskega
proračuna na PP 8380, namenjena financiranju investicijskega vzdrževanja na vročevodnem omrežju
v letu 2018. Nadzorovani organ je predlagala koncesionarju, da za zadevne delovne naloge izda račun
takoj po sprejemu občinskega proračuna za leto 2019, s čimer se je koncesionar strinjal. V kolikor bi
bil račun izdan v letu 2018 in bi tudi plačilo zapadlo v letu 2018, bi morali v tem letu zagotoviti
potrebna sredstva na proračunski postavki z rebalansom proračuna ali s prerazporeditvijo. Delovni
nalogi so bili obračunani s prvim računom koncesionarja v proračunskem letu 2019 (račun št. RA19090002 z dne 18.1.2019)
Nadzorovani organ predlaga NO da spremeni dikcijo pod tabelo 2 v skladu s pojasnilom, saj ni šlo za
˝odločitev˝ KD temveč za sporazumen dogovor med koncedentom in koncesionarjem.˝
MNENJE NO
NO samo delno sprejema pojasnilo predloga za spremembe dikcije pod tabelo 2, saj je koncesionar
jasno pojasnil, da gre za odločitev Komunalne direkcije in da navajamo »so se oni strinjali«.
Komunalna direkcija bi bila dolžna opraviti prerazporeditev sredstev v letu 2018 in obremeniti
proračun za leto 2018.
UGOTOVITVE
1. V letu 2019 je 8 investicijskih del (delovnih nalogov), katerih dela so se začela in dokončala v letu
2018, torej bi moral bremeniti proračun občine za leto 2018.
2. Ti nalogi v skupni višini 51.873,45 EUR bremenijo proračunska sredstva občine v letu 2019.
3. Izdatke za material in dela koncesionar plačal v letu 2018, DN za dela so bili aktivirani oz. izdani
v letu 2019, torej izdani po zaključenih delih.
Občina Jesenice v odgovoru na osnutek poročila navaja:
˝Iz ugotovitve ni razvidno ali NO tak način poslovanja morda smatra za sporen ali neustrezen.
Nadzorovani organ ugotovitve NO ne pojasnjuje, saj smatra, da gre za notranji način poslovanja
koncesionarja, urejen z internimi akti koncesionarja, katerih koncedent ne preverja, saj za to nima
pristojnosti. Koncesionar pa k tej točki pojasnjuje, da so bili delovni nalogi iz leta 2018 (Tabela 2, stran
10), iz razlogov, kot je pojasnjeno, zaključeni v letu 2019. Aktiviranje, vodenje in zaključevanje
delovnih nalogov pa tudi v nasprotju z internimi akti podjetja ENOS OTE d.o.o.˝
MNENJE NO
NO ne sprejema odgovora. Nadzorni organ način poslovanja označuje za spornega iz razlogov, ker ni
upoštevano določilo o datumu opravljenih storitev. Iz pregledanih delovnih nalogov evidentno izhaja,
da so storitve iz Tabele 2 vse zaključene in opravljene v letu 2018.
Iz prejetih računov koncesionarja pa je razvidno da je bila storitev opravljena v letu 2019.
Direktor je na razgovoru pojasnil, da je moral ENOS OTE, d. o. o., založiti sredstva za material in
opravljene storitve izvajalcev.
TABELA 3 DEFEKT SODIŠČE
delovni nalog št. 1/000149/2018, datum razpisa 18. 10. 2018, znesek: 22.248,55 EUR
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DOKUMENT
356/208, 22. 11. 2018, znesek:
14.132,10 EUR

382/2018, 6. 12. 2018, znesek:
609,07 EUR
254/17, 31. 10. 2018, znesek:
4.750 EUR

264/17, 16. 11. 2018, znesek:
1.408 EUR

267/17, 19.11.2018,
znesek: 252 EUR

21. 12. 2018,
znesek: 347,20 EUR

ŠT. 1129, 25. 10. 2018, znesek:
66,00 EUR
ŠT. 1162, 30. 10. 2018, znesek:
33,00 EUR

IZVAJALEC
Kovinar- Gradnje ST, d. o. o.,
Spodnji Plavž 26,
4270 Jesenice

DELO
Vročevodni defekt sodišče
Pregled 15 gradbenih
dnevnikov, 19. 10.-9. 11., vsi
podpisi urejeni.
Priložene slike defektov.
Kovinar- Gradnje ST, d. o. o., Asfaltiranje nasproti sodišča.
Spodnji Plavž 26,
Priložene slike defektov.
4270 Jesenice
Santosa, podjetje za izvedbo Intervencijska strojna dela.
strojnih instalacij, d. o. o., Priložene slike defektov.
Slovenčeva ulica 15,
1000 Ljubljana
Santosa, podjetje za izvedbo Intervencijska strojna dela,
strojnih instalacij, d. o. o., jašek ŽP.
Slovenčeva ulica 15,
Priložene slike defektov.
1000 Ljubljana
Santosa, podjetje za izvedbo Intervencijska strojna dela,
strojnih instalacij, d. o. o., jašek ŽP.
Slovenčeva ulica 15,
Priložene slike defektov.
1000 Ljubljana
Gorenjska gradbena družba,
Priložene slike defektov.
projektiranje, inženiring,
gradnja in vzdrževanje objektov
visoke in nizke gradnje, d. d.,
Jezerska cesta 20, 4000 Kranj
Radio Triglav Jesenice, d. o. o.,
Čestitka, obvestilo.
Trg Toneta Čufarja 4, 4270
Jesenice
Radio Triglav Jesenice, d. o. o.,
Čestitka, obvestilo.
Trg Toneta Čufarja 4, 4270
Jesenice

Delo, stroji, material in storitve,
ENOS OTE, d. d., znesek: 651,18
EUR
Andrej Babič je pojasnil, da je bila napaka v opisu računa Radio Triglav Jesenice, d. o. o. , dejansko ni
šlo za čestitko, ampak za obvestila o delih na omrežju.
UGOTOVITEV
Za delovni nalog Defekt sodišče je bila dokumentacija vzorno urejena, vsi potrebni dokumenti so bili
podpisani. NO ugotavlja, da je izvajalec del Kovinar Gradnje, d. o. o. lahko za zgled glede podajanja
dokumentov glede opravljenih storitev in vgrajenega materiala.
Občina Jesenice v odgovoru na osnutek poročila navaja:
˝Nadzorovani organ dodatno pojasnjuje, da je pristojna oseba koncedenta za področje investicijskega
vzdrževanja vročevodnih sistemov ob pregledu delovnega naloga, v vezi računa izstavitelja RADIO
TRIGLAV JESENICE, d. o. o., kontaktirala predstavnika koncesionarja, ki je pojasnil, da Radio Triglav na
tak način izdaja račune. Smatramo, da račun v ničemer ni sporen, saj je na računu navedeno, da gre
za obvestilo, račun pa je bil izdan za storitev, ki je bil dejansko izvedena.˝
MNENJE NO
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NO pojasnila ne sprejema, koncedent je dolžan preveriti vso prejeto dokumentacijo, ki se nanaša na
prejete račune od koncesionarja in bi na pomanjkljivosti moral opozoriti koncesionarja.
Ostala dokumentacija
NO je pregledal na preskok tudi še nekatere druge DN, pri čemer izpostavlja:
DOKUMENT
Delovni nalog št. 1/000181/2018
datum razpisa 24. 12. 2018
datum naročila 7. 12. 2018
račun 14. 12. 2018
znesek: 1.522,78 EUR
Delovni nalog št. 1/000167/2018
datum razpisa 19. 11. 2018
prejeto 15. 11. 2018
račun 13. 11. 2018
znesek:478,66 EUR
Delovni nalog št. 1/000146/2018-defekt
Meting,
datum razpisa 18. 10. 2018,
zneska 1.309 EUR, 1.862,52 EUR
265/17, datum računa 9. 11. 2018
opravljena storitev 16. 11. 2018
Delovni nalog št. 1/000122/2018
Titova 94
Znesek: 9.427,13 EUR

IZVAJALEC
ENOS OTE, oskrba z vročo
vodo, d. o. o.

DELO
Menjava RVG
Svetinova 20

ENOS OTE, oskrba z vročo
vodo, d. o. o.

Menjava
izmenjevalca Petrol

- Santosa, podjetje za
izvedbo strojnih instalacij, d.
o. o., Slovenčeva ulica 15,
1000 Ljubljana
- Gradbene storitve, storitve
Bernard, Marjan Bernard, s.
p., Koritno 31, 4260 Bled
- Gradbene storitve, storitve
Bernard, Marjan Bernard, s.
p.,
Koritno 31, 4260 Bled
- Santosa, podjetje za
izvedbo strojnih instalacij, d.
o. o., Slovenčeva ulica 15,
1000 Ljubljana
- Simon, podjetje za strojno
in elektro inštalacije ter
montažo ogrevalnih naprav,
d. o. o , Taborska cesta 34,
1290 Grosuplje

Defekt Meting

–

Priklop Titova 94

Izpostavljamo predvsem primer izvajalca podjetja SIMON, podjetje za strojno in elektro inštalacije
ter montažo ogrevalnih naprav, d. o. o. , ki je pogodbeni izvajalec podjetja ENOS OTE, d. o. o.
UGOTOVITVE
1. 11 gradbenih dnevnikov 27. 3.-7. 5. 2019, sestavil Ivan Novak, brez podpisov nadzornika in
odgovornega vodja del, v spisu ni izdanega računa.
2. Delovni nalog: 41/2019, je bil razpisan 11. 11. 2019, čeprav je bil račun izdan pred tem datumom
( glej točko 3)
3. Račun SIMON, d. o. o., 7. 11. 2019, račun 8.256,48 EUR, gradbeni dnevniki od 25. 9.-12. 10. 2019,
brez podpisov nadzornika.
Občina Jesenice v odgovoru na osnutek poročila navaja:
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1.) Za pojasnilo k tej točki velja ugotovitev v zaključku odzivnega poročila, saj iz ugotovitve NO ni
razvidno, kateri predpis je bil kršen ali nepravilno uporabljen, prav tako ni razvidno na kateri
delovni nalog in račun se ugotovitev nanaša, zato tudi ni možno podati odgovora. Kljub temu
podredno pojasnjujemo, da je obveznost vodenja gradbenega dnevnika določena v 1. Točki
10. čl Pravilnika o gradbiščih (Ur.l. RS št. 55/08 s spremembami in dopolnitvami), kjer je
določeno: ˝Gradbeni dnevnik je treba voditi pri vseh gradnjah, za katere je bilo izdano
gradbeno dovoljenje, razen pri gradnji v lastni režiji in pri gradnji nezahtevnih objektov˝. Ker
ne gre za gradnjo, kjer je bilo izdano gradbeno dovoljenje ali bi bilo vodenje gradbenega
dnevnika kakorkoli drugače predpisano, gradbeni dnevnik predstavlja zgolj interno evidenco
o izvedbi del, zato jo ugotovitev v zvezi s podpisi nerelevantna.
2.) Za pojasnilo k tej točki velja ugotovitev v zaključku odzivnega poročila, saj iz zapisa sploh ni
razvidno kaj NO v tej točki ugotavlja, razen da navaja delovni nalog in razpis. Nadzorovani
organ pojasnjuje, da so delovni nalogi – kot je razvidno iz samih delovnih nalogov – kreirani v
obliki x/xxxxxx/IIII (npr:1/000122/2018), št. 41/2019 pa predstavlja številko ovoja. Odgovora
na to točko ni možno podati.
3.) Za pojasnilo k tej točki velja ugotovitev v zaključku odzivnega poročila in pojasnilo v 1. točki
tega poglavja, saj iz ugotovitve NO ni razvidno kateri predpis je bil kršen ali nepravilno
uporabljen, niti ni razvidno na kateri delovni nalog se račun nanaša, zato je ugotovitev v zvezi
s podpisi nerelevantna.«
MNENJE NO
NO odgovora ne sprejema, saj v tem delu ni navedel nobenih ugotovitev glede kršenja predpisov.
Pri pregledu dokumentacije v točkah 1-3 ni šlo za investicije, kot nadzorovana oseba navaja sama.
Nadzorovani osebi je dobro poznano, tako da se ne more sklicevati na pravilnik o gradbiščih, kot ga
nadzorovana oseba citira.
V predloženi dokumentaciji so dokumenti z nazivom gradbeni dnevniki, kjer so navedena posamezna
dela oz. izvedbena dela. Dokumenti so osnova za izstavitev računa za opravljena dela. Vsaka
dokumentacija mora biti podpisana v skladu s Pravilnikom o računovodstvu občine Jesenice (15. in
16. člen).
15. člen
Vsaka knjigovodska listina mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
· ime, zaporedno številko, šifro,
· podatke o izdajatelju (naslov, matično, davčno in drugo identifikacijsko šifro),
· podatke o prejemniku (naslov, matično, davčno in drugo identifikacijsko šifro),
· podatke o poslovnem dogodku,
· v količini in denarju izražene spremembe, ki so posledica poslovnega dogodka,
· kraj in datum izdaje,
· podpise oseb, pooblaščenih za kontrolo in likvidacijo listine.
Knjigovodske listine se sistematično označujejo s šifro po vsebinskih vidikih (plačilni
promet – podračun enotnega zakladniškega računa, blagajniško poslovanje, nakup
oziroma nabava, prodaja, nalogi za knjiženje ipd.) in z zaporedno številko.
16. člen
Za verodostojnost in pravilnost knjigovodskih listin, ki so podlaga za knjiženje, so
odgovorne osebe, ki sodelujejo v materialnem in finančnem poslovanju občine, tako
da za poslovni dogodek, naveden v knjigovodski listini, zagotovijo:
· da je skladen z nalogom za izvedbo,
· da je skladen z davčno zakonodajo (pri obračunu davkov in prispevkov),
· da je njegovo ovrednotenje ustrezno, cene in vrednosti pa pravilno vpisane,
· da so morebitne kasnejše spremembe vrednosti (zmanjšanja, povečanja) pravilno
ugotovljene,
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· da je rok plačila (če knjigovodska listina izraža poslovni dogodek, katerega posledica
je rok plačila) skladen z dogovorom,
· da je listina opremljena z odredbo za ustrezno evidentiranje poslovnega dogodka,
· da so listini dodani drugi dokumenti, ki dokazujejo njeno verodostojnost.
Razlaga računa ENOS OTE, d. o. o. – oznake na računih:
Dodatna pojasnila smo zahtevali v primeru računov ENOS OTE, d. o. o., ki jih izdaja Občini Jesenice.
Določene oznake na računu so bile nejasne. Oznaka P050/2016 – pogodba o investicijskem
vzdrževanju VV omrežja na območju OJ.
Prejeli smo pojasnilo Komunalne direkcije glede navedene pogodbe P050/2016 o investicijskem
vzdrževanju vročevodnega omrežja na območju občine Jesenice, ki je na vseh računih, ki jih izdaja
ENOS OTE, d. o. o., nespremenjena že od samega začetka izvajanja koncesijske pogodbe.
Na vprašanje o oznakah računov, ki jih ENOS OTE, d. o. o. izdaja koncendentu, saj ni bilo jasnih
odgovorov, je bilo pojasnjeno, da pomeni črka P predobremenitev, št. 050 pomeni številko
predobremenitve, 2016 pa letnico predobremenitve in da dejansko tu ne gre za pogodbo, kot je
navedeno na računu.
Občina Jesenice v odgovoru na osnutek poročila navaja:
˝V tretjem odstavku navedenega poglavja NO navaja: ˝Na vprašanje o oznakah računov, ki jih ENOS
OTE izdaja koncendentu (je veliko nejasnosti), je bilo pojasnjeno…˝
Nadzorovani organ se s takšno opredelitvijo ne more strinjati – glej zaključek odzivnega poročila. NO
zgolj na splošno meni, ne pojasnjuje pa natančno, za katere nejasnosti vse gre. Glede navedbe
pogodbe P050/2016, pa je bilo NO s strani nadzorovanega organa na razgovoru 26.11.2020 natančno
pojasnjeno kaj pomeni in v izogib nejasnosti pojasnjujemo ponovno. Medsebojna razmerja med
koncedentom in koncesionarjem so urejena s Koncesijsko pogodbo za izvajanje gospodarske javne
službe oskrbe s toploto št. 360-8/2013 z dne 4.7.2014. Zadevna pogodba predstavlja tudi pravno
podlago za izdajo računov koncesionarja koncedentu. Izvajanje plačilnega prometa je podprto z
informacijsko tehnologijo, kar v praksi pomeni, da koncedent lahko račun potrdi in plača, če ima v
informacijskem sistemu zaveden dokument, ki predstavlja pravno podlago za plačilo računa in hkrati
na ustrezni proračunski postavki zagotovljena sredstva. Sredstva so zagotovljena po sprejemu
občinskega proračuna, kar pomeni, da se vsako leto po sprejemu proračuna v informacijski sistem
evidentira koncesijska pogodba z določili iz 12. člena, ki predstavlja pravno podlago in višina sredstev,
ki so na razpolago na proračunski postavki. Dokument po vpisu dobi oznako, ki predstavlja vrsto
dokumenta (P-pogodba, N – naročilnica), zaporedno številko dokumenta in proračunsko leto. Oznaka
P050/2016 pomeni, da je bila koncesijska pogodba evidentirana v informacijski sistem pod zaporedno
številko 50 in za proračunsko leto 2016 iz dokumenta pa je razvidno da se nanaša na koncesijsko
pogodbo (Številka dokumenta:360-8/2013). Za proračunsko leto 2019 je bila koncesijska pogodb
evidentirana v informacijski sistem pod oznako P141/2019. Tako evidentiran dokument predstavlja
predobremenitev oz. rezervacijo sredstev v informacijskem sistemu skladno s pravno podlago
(koncesijsko pogodbo) in sprejetim proračunom. Koncesionar na računih res navaja dokument
P050/2016, kar ni ustrezno. Nadzorovani organ bo predlagal koncesionarju, da na računih navaja št.
koncesijske pogodbe in ne št. predobremenitve.˝
MNENJE NO
NO odgovora nadzorovane osebe - koncedenta ne sprejema.
Obliko računa nam je razložil direktor koncesionarja na razgovoru. Račun ENOS OTE, d. o. o., ki ga
izstavlja, je sestavljen iz dveh delov in sicer iz podatkov, ki jih posreduje Komunalna direkcija, podatki
po računu RA-19090086 (P 141/2019, 8380/420500, SM 39, pogodba P050/2016) ter ostalih
podatkov podjetja ENOS OTE (Podatki na računu, ki jih navaja ENOS OTE, d. o. o. so v skladu z
Zakonom o DDV- 1.)
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Podatkov o pogodbi P050/2016 o investicijskem vzdrževanju VV omrežja na območju občine Jesenice
nismo prejeli.
NO ne more preverjati informacijskega sistema, vendar iz odgovorov, ki smo jih prejeli tako 26. 11.
2020 kot na pojasnila na osnutek poročila, izhajajo različna pojasnila. Konkretno: številka P050,
pojasnilo nadzorovane osebe 26. 11. 2020, da to pomeni predobremenitev, letnica predobremenitve
dejanskega leta. Iz odgovora na osnutek poročila pa pomeni oznaka P050/2016, kdaj je bila
koncesijska pogodba evidentirana v informacijski sistem in da velja za proračunsko leto 2016. V
odgovoru nadzorovana oseba navaja, da je za proračunsko leto 2019 bila koncesijska pogodba
evidentirana v informacijski sistem pod oznako P141/2019 in NO ugotavlja, da je na vseh izdanih
računih koncesionarja navedena vsebina del ˝opravljena dela na vročevodni trasi po nalogih
(pogodba P050/2016 o investicijskem vzdrževanje VV omrežja na območju OJ)˝.
NO pričakuje v odzivnem poročilu tudi pojasnilo, ali je koncesijska pogodba za vsako proračunsko
leto evidentirana v informacijski sistem vsakič pod drugo oznako.
UGOTOVITVE
1. Izdani računi za opravljene storitve investicijskega vzdrževanja s strani Komunalne direkcije v spisu
niso bili potrjeni kot pravilni.
2. Računi se sklicujejo na pogodbo iz leta 2016, na SM 39, za katerega NO ni dobil pojasnil.
3. Navedene so proračunske postavke kot vir financiranja investicijskega vzdrževanja.
4. Koncesionar je pojasnil, da je vsebina računov taka, kot jo zahteva koncendent.
Občina Jesenice v odgovoru na osnutek poročila navaja:
1.) Za pojasnilo k tej točki velja ugotovitev v zaključku odzivnega poročila, saj iz ugotovitve NO ni
razvidno kateri predpis je bil kršen ali nepravilno uporabljen, niti ni jasno kakšno nepravilnost
očita NO nadzorovanemu organu. Kljub temu dodatno pojasnjujemo, da se računi izvorno
knjižijo v zadevah (SPIS-ih) Oddelka za finance, plan in analize. Pristojna oseba, ki pokriva
področje investicijskega vzdrževanja vročevodnih sistemov, račune zaradi preglednosti in
sledljivosti knjiži tudi v izvedbeni SPIS investicijskega vzdrževanja, predvsem zaradi podatkov,
ki jih ob likvidaciji navede na račun (PP, konto, NRP, vir sredstev). Likvidacija računa tudi
pomeni potrditev računa kot ustreznega za izvedbo plačila. Potrditev ustreznosti računa pa ne
pomeni potrditve njegove vsebine, temveč potrditve, da je račun skladen z namenom, za
katerega je bil izdan.
2.) Pojasnilo k tej točki je vsebovano že v odzivnem poročilu v poglavju F. NO je že na razgovoru
dne 26.11. 2020 dobil pojasnilo, kaj pomenijo oznake, ki jih za to pristojna oseba navede na
računu ob likvidaciji računa. Ponovno pojasnjujemo, da oznaka SM 39 pomeni stroškovno
mesto.
3.) Za pojasnilo k tej točki velja ugotovitev v zaključku odzivnega poročila, saj iz zapisa sploh ni
razvidno kaj NO v tej točki ugotavlja. Ponovno pa pojasnjujemo, kar je bilo pojasnjeno NO že
na razgovoru 26.11.2020, kaj pomenijo podatki, ki jih pristojna oseba ob likvidaciji računa
navede na račun in sicer (kot primer glej prilogo 1):
- dokument predobremenitve (P141/2019)
- PP/konto (8380/420500)
- stroškovno mesto (SM 39)
- ostale informacije za finančno službo (odbitni DDV, obrnjena dav.obv., vir sredstev in
inventarne številke iz registra osnovnih sredstev z vrednostmi, ki povečujejo vrednost
posameznega osnovnega sredstva).
4.) K tej točki pojasnjujemo, da koncedent nikoli in nikdar ni koncesionarju določal vsebine
računa, saj za to nima nobenih pristojnosti. Obvezne sestavine računa določa Zakon o davku
na dodano vrednost (ZDDV-1, Ur.l. RS št. 13/11 s spremembami in dopolnitvami). Koncedent
bi eventuelno lahko zavrnil račun, ki ne bi vseboval vseh zakonsko določenih sestavnik in na to
opozoril koncesionarja, ki je kot izdajatelj računov primarno odgovoren, da so izdani računi
skladni z zakonodajo.
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MNENJE NO
NO vztraja pri svojih ugotovitvah, saj v svojih ugotovitvah tudi pri tej točki ne navaja kršitev
predpisov, temveč ugotavlja , da račun vsebuje podatke (Označba P050/2016 - pogodba, ki je nihče
ne pojasni. Torej trditve v odgovoru: «Za pojasnilo k tej točki velja ugotovitev v zaključku odzivnega
poročila, saj iz ugotovitve NO ni razvidno kateri predpis je bil kršen ali nepravilno uporabljen, niti ni
jasno kakšno nepravilnost očita NO nadzorovanemu organu.« ne vzdržijo. Vse to je NO pojasnil že
predhodni točki.
S strani nadzorovane osebe je Označba P050/2016 drugače pojasnjena kot v prejšnji točki.
Koncedent kot primer navaja dokument predobremenitve (P141/2019), kar pomeni, da bi morala
označba pogodba P050/2016, biti vsako leto spremenjena. NO torej utemeljeno ugotavlja, da so
vsebine prejetih računov sklicujejo na pogodbo, ki je ni.
Razgovor z direktorjem podjetja Enos OTE, d. o. o. Robertom Pajkom.
Člani delovne skupine smo 4. 12. 2020 opravili tudi razgovor z direktorjem podjetja Enos OTE, d. o. o.
Robertom Pajkom.
Na kratko je pojasnil okvare na defektih, ki jih je v povprečju na leto blizu številke 20. Z glavnimi
izvajalci imajo pogodbo, tako da je odzivni čas relativno kratek. Pri defektih se cenitev opravi na licu
mesta (primer defekti na kompenzatorjih). Oglede defektov opravijo skupaj s predstavniki
Komunalne direkcije.
Pojasnil je tudi, da je znesek 2.000 EUR po Protokolu dosežen praktično v trenutku, ko je potreben
gradbeni poseg, to pa je praktično pri vsakem defektu.
Predlog investicijskega plana pripravi ENOS OTE, d. o. o. in ga posreduje Komunalni direkciji.
Vodijo evidenčne razpise za materiale, ki so v javnem delu. Za investicijsko vzdrževanje za gradbena
dela zahtevajo gradbene dnevnike.
Pojasnil je tudi, da ko so delovni nalogi dogovorjeni, se nalogi odprejo in se začnejo aktivnosti.
Poudaril je, da je planirana amortizacija premalo za posodobitev celotnega omrežja.
Po elektronski pošti smo prejeli še dodatno dokumentacijo:
- DEFEKT SODIŠČE – DN št. 1/000149/2018,
- DN – 48 (Santosa), po protokolu manj kot 2.000 EUR,
- podatek o rednem vzdrževanju za leto 2019 – približno 8.500 delovnih ur, približno 80.000
EUR materiala
UGOTOVITVE
1. Zahtevana dokumentacija ni bila v celoti posredovana, prav tako je nismo dobili na vpogled.
2. NO je pridobil zgolj približen podatek o opravljenih urah rednega vzdrževanja za leto 2019,
približno 8.500 delovnih ur in za približno 80.000 EUR vgrajenega materiala.
3. Poročilo ENOS OTE, d. o. o., ki je bil pripravljeno za Občino Jesenice, izkazuje podatke za dejavnost
oskrbe s toplo vodo.
4. ENOS OTE, d. o. o. na podlagi podeljene koncesije v občini Jesenice upravlja z energetsko
infrastrukturo v dolžini 30,6 km. Energetska infrastruktura je dokaj zastarela, povečuje se puščanje
sistema zaradi večjega števila defektov na distribucijskem vodu.
5. Izkoristek sistema (razmerje med prodano in kupljeno toploto) se je v letu 2019 zmanjšal in znaša
78,25 %, kar po oceni NO ni zadovoljivo.
6. Sredstva za investicijsko vzdrževanje so večinoma v višini vrednosti amortizacije.
7. V poročilu ni vrednostno naveden strošek tekočega vzdrževanja, ki bremeni ENOS OTE, d. o. o.
Podatek o posredovanih delovnih ur za redno vzdrževanje pomeni, da je polovica zaposlenih delavcev
(4,07 delavcev od 8 zaposlenih) povprečno v letu 2019 opravljala vzdrževalna dela na vročevodu.
8. Glede na to, da so računi izdani še preden so delovni nalogi podpisani, ne drži trditev, da se šele s
podpisom delovnega naloga začnejo aktivnosti (nabava materiala itd.).
9. Neargumentirano se evidentirajo opravljena dela v drugo proračunsko obdobje.
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10. Plan investicijskega načrtovanja ni dovršen in izdelan glede na izkustva, vsak defekt skoraj že
pomeni investicijsko vzdrževanje.
11. Protokol za izvajanje vzdrževanja vročevodnega omrežja na območju občine Jesenice z dne 24. 7.
2015 se ne izvaja v celoti, kot je zapisano.
Občina Jesenice v odgovoru na osnutek poročila navaja:
Tč.1
Za pojasnilo k tej točki velja ugotovitev v zaključku odzivnega poročila, saj iz ugotovitve NO ni
razvidno kateri predpis je bil kršen ali nepravilno uporabljen, niti ni jasno kakšno nepravilnost očita
NO nadzorovanemu organu. NO ne pojasnjuje katera dokumentacija ni bila v celoti posredovana oz.
je ni dobil na vpogled, zato relevantnega odgovora ni možno podati.
MNENJE NO
NO ni prejel pogodbe P050/2016, kot je navedena na vseh prejetih računih. In utemeljitve podal že v
gornjih točkah. NO ne trdi, da je bil kršen predpis, temveč, da se ne likvidira računov v skladu z
določili Pravilnika o računovodstvu. Vse je pojasnjeno v predhodnih točkah. Na razgovoru pri
direktorju ENOS OTE, d. o. o. smo predlagali še pregled delovnih nalogov, ki pa jih nismo prejeli in ga
tudi kasneje nismo zahtevali.
Tč. 2:
Za pojasnilo k tej točki velja ugotovitev poglavju A odzivnega poročila, kljub temu pa koncesionar
dodatno pojasnjuje: Skladno z zahtevo podano ob koncu razgovora direktorja ENO-OTE d.o.o. s člani
nadzornega odbora dne 4.12.2020 (9 do 10.30 ure) smo na elektronski naslov vodje delovne skupine
posredovali zahtevano dokumentacijo (DN št.:1/0001149/2018 in ovojno mapo s št. 48) ter podatke o
vrednostih tekočega vzdrževanje na leto 2018 (8393 delovnih ur po DN brez ocenjene vrednosti
režijskih delovnih ur in 80.272 € stroškov materiala). V času formalnega razgovora ni bil zagotovljen
on-line vpogled v evidenco delovnih nalogov zaradi nujne odsotnosti sodelavca zadolženega za
vodenje zadevnih nalogov – vpogled v DN, ki zadevajo izvajanje javne službe je načeloma ob
predhodni najavi kadarkoli mogoč.
MNENJE NO
NO sprejema pojasnilo.
Tč. 3:
Iz ugotovitve NO ni razvidno kateri predpis je bil kršen ali nepravilno uporabljen, zato se do nje ne
moremo opredeliti.
MNENJE NO
NO odgovarja, da se nanaša na poročilo ENOS OTE, d. o. o. za Občinski svet Občine Jesenice. Točko 3
je korigiral.
Tč. 4,6:
Ugotovitve so pravilne.
Tč. 5:
Za pojasnilo k tej točki velja ugotovitev v zaključku odzivnega poročila, saj iz ugotovitve NO ni
razvidno kateri predpis je bil kršen ali nepravilno uporabljen, niti ni jasno kakšno nepravilnost očita
NO nadzorovanemu organu, kakor tudi ne argumentira na kakšni osnovi je prišel do ugotovitve, da
predmetni izkoristek sistema ni zadovoljiv. Kljub temu pa koncesionar dodatno pojasnjuje:
V Poročilu o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s toploto na območju Občine
Jesenice za leto 2019, s katerim je bil seznanjen Občinski svet Občine Jesenice je med drugim
navedeno: Glede na gostoto odjema – obračunske gledano na dolžino trase sistema; to razmerje je
trenutno na Jesenicah 0,92 kW/m, v Ljubljani 2,46 kW/m, v Velenju 1,91 kW/m in v Mariboru 1,6
kW/m, vremenske razmere (leto 2019 je bilo ponovno najbolj toplo leto vse od začetka uradnih
merjenj leta 1850 in velika nihanja zunanjih temperatur) in povečanja puščanja sistema zaradi
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večjega števila defektov na distribucijskem vodu (menjave cevi in polnjenje sistema na prizadetih
odsekih omrežja), je bil izkoristek sistema – 78,25 odstotka (razmerje med prodano in kupljeno
toploto v MW/h) zadovoljiv.
Izkoristek omrežja je, ob upoštevanju prej naštetih dejavnikov, pokazatelj pravilnosti in smotrnosti
porabe sredstev za investicijsko vzdrževanje in investicije v vročevodno omrežje (povečevanje gostote
omrežja, nadzor in regulacija KTP, nadzor vročevodnega omrežja, vgradnja regulacijskih ventilov z
motornim pogonom, posodobitve na omrežju, menjave vročevodnih cevi v kinetah s predizoliranimi)
in bi bil ob opustitvi navedenih ukrepov precej slabši.
Nadzorni odbor sicer ni navedel nobenega dodatnega ukrepa, na podlagi katerega meni, da bi bil
izkoristek sistema lahko boljši. Bomo pa tako kot vsako leto z uveljavljanjem zgoraj naštetih ukrepov
stremeli k temu, da bomo izkoristek omrežja izboljšali.
MNENJE NO
NO ne sprejema pojasnila. Točne so navedbe v drugem odstavku tega pojasnila. Na izkoristek sistema
v višini 78,25 %, ki ni zavidljiv, poleg navedb v drugem odstavku tega pojasnila vplivajo tudi
ugotovitve pod točko 4 in 6, za katere nadzorovani organ ugotavlja, da so pravilne.
Tč. 7:
Za pojasnilo k tej točki velja ugotovitev v poglavju A odzivnega poročila. Kljub temu pa koncesionar
dodatno pojasnjuje:
Koncesionar upravlja in vzdržuje infrastrukturo kot redno vzdrževanje v svojem imenu in za svoj račun
in sicer tako, da je ves čas ohranjena njena nezmanjšana funkcionalnost, obratovalna usposobljenost
in varnost delovanja. V letu 2019 nismo beležili trajnejših prekinitev dobave toplote do naših
odjemalcev, nobenih dogodkov v zvezi z varnostjo delovanja in tudi vse reklamacije so se nanašale na
delitev stroškov porabljene toplote, kar kaže na ustrezno izvajanje tekočega vzdrževanja.
Tekoče vzdrževanje smo izvajali po Programu tekočega vzdrževanja objektov in naprav
distribucijskega sistema toplote in toplotnih postaj za leto 2019, ki je vsakoletno izvajanje tekočega
vzdrževanja pripravljen pred pričetkom leta.
V Poročilu o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s toploto na območju Občine
Jesenice za leto 2019, s katerim je bil seznanjen Občinski svet Občine Jesenice je med drugim
navedeno: Za tekoče in izredno vzdrževanje smo porabili okoli 9.400 delovnih ur (Program rednega
vzdrževanje objektov in naprav distribucijskega omrežja za prenos toplote in toplotnih postaj za leto
2019). Poleg stroškov dela (sredstva za pokrivanje tega stroška smo zagotavljali iz naslova
zaračunane fiksne cene MWh – priključna moč in števnina) smo iz zaračunane fiksne cene MWh
zagotovili tudi sredstva za storitve in material zunanjih izvajalcev (strojna in gradbena dela), lastni
material in orodje.
MNENJE NO
NO sprejema pojasnilo.
Tč. 8, 9:
Pojasnilo podano v točki B oz. C odzivnega poročila.
MNENJE NO
NO je podal pojasnilo že pod točko B in C.
Tč. 10:
Za pojasnilo k tej točki velja ugotovitev v poglavju I., točka 1 in zaključku odzivnega poročila, saj iz
ugotovitve NO ni razvidno kateri predpis je bil kršen ali nepravilno uporabljen, niti ni jasno kakšno
nepravilnost očita NO nadzorovanemu organu, niti kakor koli drugače ne argumentira svoje
ugotovitve. Nadzorni odbor ni navedel nobene konkretne pripombe oz usmeritve, na podlagi katere bi
lahko plan investicijskega vzdrževanja pripravili in uskladili na primernejši in morda boljši način.
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MNENJE NO
Plan investicijskega načrtovanja ni dovršen in izdelan glede na izkustva, vsak defekt skoraj že pomeni
investicijsko vzdrževanje, kar je potrdil tudi direktor ENOS OTE, d. o. o.
NO je sprejel načelno stališče, da se o strokovnih specifičnih dejstvih ne bo opredeljeval, ker za to
nima poklicnih kvalifikacij, ne bo vključeval izvedencev. Vendar pa že samo dejstvo, da je bil
Protokol o izvajanju vzdrževanja vročevodnega omrežja na območju občine Jesenice sklenjen 24. 7.
2015, kaže na obdobje, ko bi že iz načela dobrega gospodarja morala Komunalna direkcija pregledati,
analizirati in predlagati koncedentu drugačna razmerja. Ugotovitev, ki jo je potrdil tudi direktor
koncesionarja, da je skoraj vsak defekt višji, kot je vrednost 2.000 EUR, pomeni dovolj velik razlog,
da je potrebno preveriti določila v Protokolu ter zvišati znesek za investicijsko vzdrževanje, saj je
znesek 2.000 EUR absolutno prenizek.
Tč.11:
Za pojasnilo k tej točki velja ugotovitev v poglavju I., točka 3 in zaključku odzivnega poročila. Iz
ugotovitve NO ni razvidno katerih določb Protokola ne izvajamo v celoti, zato se do nje ne moremo
opredeliti.
MNENJE NO
NO vztraja, da je potrebno preveriti določila v Protokolu ter zvišati znesek za investicijsko
vzdrževanje, saj je znesek 2.000 EUR absolutno prenizek.

V. PRIPOROČILA IN PREDLOGI
Priporočila in predlogi Nadzornega odbora Občine Jesenice nadzorovanim organom:
OBČINA JESENICE, KOMUNALNA DIREKCIJA
1. Izdelati dolgoročni načrt investicijskega vzdrževanja energetske infrastrukture z letno opredelitvijo
vrednosti investicijskega vzdrževanja, z namenom in z lokacijo investicijskega vzdrževanja.
2. Povečati sredstva za investicijsko vzdrževanje sistema za energetsko infrastrukturo in pristopiti k
sistematičnemu urejanju sistema (ne zgolj po defektih).
3. Dopolniti Protokol o izvajanju vzdrževanja vročevodnega omrežja na območju občine Jesenice z
dne 24. 7. 2015 in zvišati znesek za investicijsko vzdrževanje, saj je znesek 2.000 EUR absolutno
prenizek.
Občina Jesenice v odgovoru na osnutek poročila navaja:
1. Koncesijska pogodba koncesionarju nalaga predložitev plana izvajanja koncedentu za prihodnje
leto, kar se izvaja. Za investicijska vzdrževanja večjega obsega koncesionar s soglasjem koncedenta
naroči izdelavo projektne dokumentacije po posameznih odsekih (npr. izdelan je PZI projekt obnova
vročevoda mimo sodišča na Jesenicah – projektantska vrednost 418.631,49€), izvedba pa se glede na
razpoložljiva sredstva vključi v prej omenjeni plan izvajanja. Za pripravo planov in ugotovitve stanja
omrežja je bilo tudi izvedeno termografsko aerosnemanje vročevodnega omrežja v letu 2018.
Investicijsko vzdrževanje daljših odsekov bo v naslednjih letih vezano na obnovo ostale infrastrukture.
MNENJE NO
NO predlaga dolgoročni načrt vzdrževanja energetske strukture s podrobnejšo razdelitvijo po
posameznih letih.
2. Vir sredstev za izvajanje investicijskega vzdrževanja je najemnina za infrastrukturo dano v najem, ki
se obračuna v višini letne amortizacije osnovnih sredstev. Nadzorovani organ s strinja s priporočilom
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NO, da bo potrebno zagotoviti dodatna proračunska sredstva, če želimo bolj sistematično pristopiti k
obnovi vročevodnega omrežja. Sredstva najemnine ne zadoščajo niti za pokritje letnih potreb
investicijskega vzdrževanja, ki se v večini porabijo za odpravo večjih ali manjših nepredvidenih okvar
na vročevodnem omrežju. V proračunu za 2021 smo npr. uspeli zagotoviti dodatna sredstva za
investicijsko vzdrževanje zaradi zamenjave vročevoda pri obnovi nadvoza TVD Partizan in obnove
primarnega vročevodnega omrežja ob rekonstrukciji ZD Jesenice.
MNENJE NO
NO sprejema pojasnilo.
3. Nadzorni odbor sicer ni navedel nobenega argumenta, na osnovi katerega meni, da je znesek
2.000,00 €, prenizek in bi ga bilo potrebno povečati. Nadzorovani organ predlaga, da NO v končnem
poročilu dopolni, pojasni in argumentira.
MNENJE NO
Protokol o izvajanju vročevodnega omrežja na območju občine Jesenice št. 360-8/2013 z dne 24. 7.
2015 je v veljavi že več kot 5 let in bi bilo primerno absolutni znesek usklajevati z letno inflacijo ali
indeksom gradbenih cen. To morata usklajevati koncendent in koncesionar z aneksom k protokolu.
Koncendent je v razgovoru že priznal, da noben defekt oziroma popravilo enkratne okvare ni pod
vrednostjo 2.000,00 EUR.
ENOS OTE, D. O. O.
1. Povečati izkoristek sistema s sedanjih 78,25 % na višji odstotek.
2. V letnem poročilu o poslovanju in izvajanju gospodarske službe oskrbe s toploto na območju
občine Jesenice navesti vrednostni znesek tekočega vzdrževanja, vrsto in lokacijo tekočega
vzdrževanja.
3. Oznake na izdanih računih podjetja popraviti in prilagoditi na letni ravni. Vsako leto mora biti
letnica za tekoče leto in tudi druga številka.
Občina Jesenice v odgovoru na osnutek poročila navaja:
Tč. 1: Nadzorni odbor sicer ni navedel nobenega dodatnega ukrepa, na podlagi katerega meni, da bi
bil izkoristek sistema lahko boljši, bomo pa tako kot vsako leto z ukrepi izkoristek omrežja poskušali
izboljšati.
MNENJE NO
V gradivu so navedena dejstva, ki vplivajo na izkoristek sistema. NO soglaša, da se z vsakoletnimi
ukrepi izboljša izkoristek omrežja.
Tč. 2: V letnem poročilu o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s toploto na
območju občine Jesenice bomo navedli vrednostni znesek tekočega vzdrževanja (število delovnih
nalogov, število porabljenih delovnih ur, vrednost porabljenega materiala, izvajanje tekočega
vzdrževanja glede na vsebino). S Komunalno direkcijo pa bomo preučili smiselnost še podrobnejšega
opisa izvajanja tekočega vzdrževanja.
MNENJE NO
NO sprejema pojasnilo.
Tč. 3: Pojasnilo podano v točki F odzivnega poročila.
MNENJE NO
NO je podal mnenje v točki F.
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Občina Jesenice v odgovoru na osnutek poročila navaja:
˝Pravilnik o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (UL RS št. 23/09) v 5. točki 4. čl.
navaja, da je obvezna sestavina osnutka poročila med drugim tudi: ˝ugotovitveni del o razkritih
napakah oziroma nepravilnostih pri nadzoru z navedbo predpisov, ki so bili kršeni˝.
Prav tako pravilnik v 10. čl. dodatno določa, da se pri navedbi predpisov, ki so bili kršeni navede:
1.)
opis dejanskega stanja, ki izkazuje napake oziroma nepravilnosti,
2.)
predpise (zakon, podzakonski predpis ali drug predpis), ki so bili kršeni.
Nadzorovani organ (koncedent) pri pripravi odzivnega poročila ugotavlja, da NO ni pri nobeni
ugotovitvi ni upošteval navedene odločbe, saj pri opisu dejanskega stanja nikjer ne navaja, katera
pravna podlaga je bila kršena oz. neustrezno izvajana. Še več, zahteva po navedbi predpisov, ki so bili
kršeni, v skladu s standardi in smernicami revidiranja oz. nadzora po določbi ne pomeni zgolj navedbe
predpisa, ki je bil domnevno kršen, temveč je potrebno navesti člen oz. celo odstavek ali točko
posameznega člena.
Nadzorovani organ zato pričakuje, da NO iz končnega poročila umakne vse ugotovitve, kjer določila
Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine niso upoštevana, saj
nadzorovani organ kot revidiranec, natančnih in relevantnih mnenj, pripomb in pojasnil na ugotovitve
NO v osnutku poročila, ki zgolj na splošno zatrjujejo domnevno kršitev ali nepravilnost, ne more
podati.˝
MNENJE NO
NO ne sprejema pojasnila. NO v poročilu podaja pregledano dokumentacijo in ugotovitve k
posameznim točkam ter odgovore na odgovore in pojasnila nadzorovane osebe. Poročilo je
izdelano v skladu s Pravilnikom o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni
list RS št. 23/09).
Nadzorni organ ne navaja na splošno domnevnih kršitev pri posamezni točkah, zato je neprimerno,
da mu nadzorovana oseba to očita.
NO ugotavlja nedoslednost, pomanjkljivost pri izvajanju, in nadzorovana oseba z zgornjimi
navedbami prikriva svoje napake, namesto, da bi v pojasnilih na osnutek poročila NO podrobneje
pojasnila posamezne ugotovitve, ker so mu vse ugotovitve dobro poznane.
Iskanje izgovorov je brez prave podlage, zato NO ne umika nobenih ugotovitev.

VI. ZAKLJUČEK
Na podlagi 36., 39. in 40. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/2015) ter 29. člena
Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 44/2018), sta občinski svet
in župan dolžna poročilo Nadzornega odbora obravnavati ter upoštevati priporočila in predloge v
skladu s svojimi pristojnostmi in o sprejetih ukrepih pisno obvestiti Nadzorni odbor z odzivnim
poročilom.
Rok za predložitev odzivnega poročila je 90 dni.

Poročilo pripravil Žiga Jereb,
vodja delovne skupine
Simona Štravs, univ. dipl. pravnica
PREDSEDNICA NADZORNEGA ODBORA
Prejemniki:
Občina Jesenice, Blaž Račič, župan
Občina Jesenice, dr. Gregor Hudrič, direktor občinske uprave
ENOS OTE, d. o. o., Robert Pajk, direktor
Arhiv NO
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