OBČINA JESENICE
Nadzorni odbor
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

Številka: 060-37/2009
Datum: 18. 11. 2009

SKRAJŠAN ZAPIS
28. SEJE NADZORNEGA ODBORA OBČINE JESENICE, KI JE BILA V TOREK,
17. 11. 2009 OB 18.30. URI V SEJNI DVORANI OBČINE JESENICE,
NA JESENICAH, CESTA ŽELEZARJEV 6
PRISOTNI ČLANI ODBORA:
mag. Darja Radić - predsednica, Simona Štravs, Vojko Otovič, Milan Baloh, Ernest
Pušnik, Rajko Skubic in Janez Poljšak
OSTALI PRISOTNI:
Slavka Brelih - direktorica občinske uprave, Marko Markelj - direktor Komunalen
direkcije Občine Jesenice, mag. Aleksander Kupljenik - direktor Jeko-in, d.o.o. 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 27. seje Nadzornega odbora z
dne 20. 10. 2009
2. Nadzor zbiranja in porabe pridobljenih prihodkov od odlaganja odpadkov na
deponiji Mala Mežakla - obravnava ugovorov na osnutek poročila
3. Nadzor dodeljevanja sredstev ljubiteljskim kulturnim društvom
4. Program dela Nadzornega odbora za leto 2010
5. Obravnava gradiv posredovanih v sprejem Občinskemu svetu
6. Vprašanja in pobude
K točki 1:
Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 27. seje Nadzornega odbora z dne
20. 10. 2009
V zvezi z realizacijo sklepov in zapisom prejšnje seje ni bilo pripomb, zato je
predsednica predlagala naslednji
SKLEP:
Potrdi se pregled sklepov in skrajšan zapis 27. seje Nadzornega odbora, z dne
20. 10. 2009.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 7
ZA - 7
1

Sklep je bil sprejet.
1. 1. Realizacija sklepa 27. seje NO
Nadzorni odbor je v nadaljevanju obravnaval odgovor javnega podjetja Jeko-in, d.o.o.
na podlagi vprašanj Nadzornega odbora, postavljenih na 27. seji Nadzornega odbora v
zvezi z Informacijo o vodenih postopkih za zagotovitev predpisanih ravnanj s
komunalnimi odpadki na Deponiji Mala Mežakla in Informacijo o Letnem poročilu JKP
Jeko-in, d.o.o. za leto 2008.
Člani Nadzornega odbora so v razpravi izpostavili nujnost sprejemanja odločitev na
področju ravnanja z odpadki na podlagi jasne in celovite strategije, varovanje okolja,
ustrezno evidentiranje pripeljanih odpadkov po občinah, izkazovanje prihodkov in
odhodkov interne realizacije v bilancah, pripravo konkretnih strokovnih predlogov
javnega podjetja na področju ravnanja z odpadki ter transparentno poslovanje ter
poročanje. Zadovoljiva je tudi navedena ugotovitev Jeko-in, da bo potrebno urediti
razmerja med občinami solastnicami deponije, vendar pa pričakujejo tudi dejanske
rezultate.
V dodatnih pojasnilih je direktor Jeko-in, d.o.o. mag. Aleksander Kupljenik pojasnil
povečane dovoze Acronija, način reševanja problemov odloženih odpadkov pred ograjo
deponije, vpliv tujih dovozov na poslovanje javnega podjetja, način poslovanja in
poročanja pri skupnih infrastrukturnih objektih, ugotavljanje in izkazovanje interne
realizacije, na kar je opozarjal že revizor. Poudaril je tudi nujnost klasifikacije odpadkov
ter natančnega izpolnjevanja evidenčnih listov.
Direktor Komunalne direkcije Občine Jesenice, Marko Markelj pa pojasnil, da je novinar
Dela Blaž Račič v članku uporabil podatke CERO glede količin odloženih odpadkov do
leta 2025, za katere pa meni, da niso realni.
Nadzornemu odboru naj Jeko-in, d.o.o. posreduje še:
- dopolnitev obrazložitve izkazanih izrednih prihodkov v letnem poročilu
- pregled odloženih odpadkov po občinah in strukturi ter ceni s podatki kako se
razporejajo realizirani prihodki
1. 2. Realizacija sklepa 26. seje NO
Članica Nadzornega odbora, Simona Štravs je predstavila pripravljeno dopolnjeno
poročilo o pregledu dokumentacije v zvezi z delitvijo stroškov daljinskega ogrevanja,
katerega je članom tudi posredovala na začetku seje. Pri pregledu dela rebalansa plana
za področje Sektorja oskrbe z energijo med pogoji poslovanja ni posebej opredeljena in
prikazana dejavnost prodaje delilnikov, za izvajanje te dejavnosti, tudi ni planiranih
dodatnih zaposlitev, tako da ni mogoče razbrati prihodkov in odhodkov iz te dodatne
tržne dejavnosti.
V zvezi s tem je direktor Jeko-in, d.o.o., mag. Aleksander Kupljenik predstavil aktivnosti
javnega podjetja pri izvajanju te tržne dejavnosti in sprejete dogovore.
K točki 2:
Nadzor zbiranja in porabe pridobljenih prihodkov od odlaganja odpadkov na
deponiji Mala Mežakla - obravnava ugovorov na osnutek poročila
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V zvezi z ugotovitvami, navedenimi v osnutku poročila o opravljenem nadzoru sta
ugovor posredovala Občina Jesenice in Jeko-in, d.o.o., zato so bili na sejo vabljeni
predstavniki revidirancev.
V razpravi so člani Nadzornega odbora podali naslednja stališča oz. ugotovitve:
- poročilo o nadzoru celovito obravnava sicer zelo zahtevno področje odlaganja
odpadkov. Temeljna vprašanja so zakonitost odlaganja odpadkov, veljavnost in
kontrola okoljevarstvenega dovoljenja, položaj občine v odnosu do drugih občin in
države glede operativnih programov ter obremenjevanje okolja;
- ravnanje z odpadki in raba deponije mora temeljiti na sprejeti strategiji, v postopek
pa mora biti vključena javnost;
- Jeko-in, d.o.o. v ugovoru omenja 172. člen ZVO kot podlago za obratovanje
regijskega centra za ravnanje z odpadki, kar pa ni točno;
- med akti, veljavnimi v letu 2008 oz. v času, ko se je izvajal nador, ni bilo
operativnega programa;
- tabela v ugovoru Jeko-in, d.o.o. ni enaka podatkom iz okoljevarstvenega dovoljenja;
- v ugovorih se omenja vloga, ki je bila dana za podaljšanje okoljevarstvenega
dovoljenja, ni pa navedenih točnih glede oddaje vloge;
- iz preglednice je razvidno, da so bili v letu 2008 pripeljani odpadki v obsegu
32.967,67 ton, kar presega dovoljene količine v okoljevarstvenem dovoljenju;
- kako lahko država z uredbo odredi organizacijo regijskega odlagališča občini?
Na podlagi navedenega je dodatna pojasnila in odgovore podal direktor Jeko-in, d.o.o.
mag. Aleksander Kupljenik, ki je zagotovil, da bodo Nadzornemu odboru posredovali
kopijo vloge za podaljšanje okoljevarstvenega dovoljenja in pojasnil, da lahko država
odobri tudi količine odloženih odpadkov, ki so izven okoljevarstvenega dovoljenja ter de
je potrebno upoštevati tudi strukturo odpadkov.
SKLEP:
Člani Nadzornega odbora, ki so izvajali nadzor do naslednje seje pripravijo
predlog končnega poročila.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 7
ZA - 7

Sklep je bil sprejet.
K točki 3:
Nadzor dodeljevanja sredstev ljubiteljskim kulturnim društvom
O pregledu posredovane dokumentacije je poročal član Nadzornega odbora, Vojko
Otovič. Meni, da je na tudi na področju kulture zagotoviti ustrezno spremljanje izvajanja
pogodbenih obveznosti na podlagi pogodb o sofinanciranju in ob upoštevanju
predpisov. Na podlagi navedenega je predsednica predlagala naslednji
SKLEP:
Občinska uprava naj posreduje poročilo o izvajanju nadzorov namenske porabe
na podlagi 17. člena Pravilnika o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za
programe in projekte s področja družbenih dejavnosti, v katerem naj poroča
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najmanj o številu izvedenih nadzorov, ugotovitvah in predlaganih ter izvedenih
ukrepih v primeru ugotovljene nenamenske porabe.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 7
ZA - 7

Sklep je bil sprejet.
K točki 4:
Program dela Nadzornega odbora za leto 2010
Predlog programa dela je obrazložila predsednica Nadzornega odbora. Pripomb in
dopolnitev ni bilo, zato je predsednica predlagala naslednji
SKLEP:
Nadzorni odbor sprejema program dela za leto 2010 in ga posreduje županu ter
občinskemu svetu.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 7
ZA - 7

Sklep je bil sprejet.
K točki 5:
Obravnava gradiv posredovanih v sprejem Občinskemu svetu
Predlog proračuna občine za leto 2010 (točka 4.)
Za investicijo v komunalno infrastrukturo Cesta Cirila Tavčarja je načrtovanih več
sredstev kot je bilo ugotovljenih v času opravljanja nadzora. Nadzornemu odboru naj se
posreduje odgovor kaj je razlog za povečanje sredstev?
Postavke podprogramu Programi športa niso načrtovane na način kot izhaja iz predloga
letnega programa športa v občini Jesenice za leto 2010, saj so sredstva načrtovanan na
skupni postavki. Nadzornemu odboru naj se posreduje odgovor zakaj so vsa sredstva
za programe športa načrtovana na postavki 6780 in ne ločeno glede na vsebino
programov (na postavkah od 6230 do 6330).
K točki 6:
Vprašanja in pobude
Razprave ni bilo.
Seja je bila zaključena ob 20.55 uri.

Tajnik odbora:
Simona Krese

Predsednica Nadzornega odbora
mag. Darja Radić
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