OBČINA JESENICE
Nadzorni odbor
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

Številka: 060-18/2009
Datum: 17. 6. 2009

SKRAJŠAN ZAPIS
25. SEJE NADZORNEGA ODBORA OBČINE JESENICE, KI JE BILA V SREDO,
17. 6. 2009 OB 18.30. URI V KONFERENČNI SOBI OBČINE JESENICE,
NA JESENICAH, CESTA ŽELEZARJEV 6

PRISOTNI ČLANI ODBORA:
mag. Darja Radić - predsednica, Simona Štravs, Vojko Otovič, Milan Baloh, Ernest
Pušnik in Janez Poljšak
OPRAVIČENI: Rajko Skubic - član Nadzornega odbora
OSTALI PRISOTNI:
Branko Noč - član Občinskega sveta (delno), Slavka Brelih – direktorica občinske
uprave in Simona Krese – tajnik Nadzornega odbora
Seja se je pričela ob 18.30 uri.
Vodenje seje je zaradi odsotnosti predsednice Nadzornega odbora prevzela
podpredsednica Nadzornega odbora, Simona Štravs.
Seja je potekala po naslednjem potrjenem
DNEVNEM REDU
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 24. seje Nadzornega
odbora z dne 27. 5. 2009
2. Pobuda št. 356 27. seje Občinskega sveta za izvedbo nadzora
3. Nadzor zbiranja in porabe pridobljenih prihodkov od odlaganja odpadkov na
deponiji Mala Mežakla
4. Sklep o izvedbi nadzora dodeljevanja sredstev ljubiteljskim kulturnim
društvom
5. Obravnava gradiv posredovanih v sprejem Občinskemu svetu
6. Predvajanje dela magnetograma 23. seje Občinskega sveta, z dne 18. 12.
2008
7. Končno poročilo o opravljenem nadzoru Zaključnega računa proračuna
občine Jesenice za leto 2008
8. Vprašanja in pobude
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K točki 1:
Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 24. seje Nadzornega odbora z
dne 27. 5. 2009
V zvezi z realizacijo sklepov in zapisom prejšnje seje ni bilo pripomb. Iz objektivnih
razlogov napovedani sestanek na Komunalni direkciji v zvezi z nadzorom investicije v
komunalno infrastrukturo Cesta Cirila Tavčarja ni bil realiziran, člani Nadzornega
odbora pa bodo nadzor izvedli po uskladitvi novega termina. Podpredsednica je po
krajši razpravi predlagala naslednji
SKLEP:
Potrdi se pregled sklepov in skrajšan zapis 24. seje Nadzornega odbora, z dne
27. 5. 2009.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 5
ZA - 5

Sklep je bil sprejet.
K točki 2:
Pobuda št. 356 27. seje Občinskega sveta za izvedbo nadzora
Pobudo za izvedbo nadzora je predstavil član občinskega sveta, Branko Noč, ki je na
Občinskem svetu tudi podal omenjeno pobudo. Članom Nadzornega odbora je
postavil pomisleke glede ustreznega izvajanja javne službe daljinskega ogrevanja ob
vse večjih aktivnostih vodstva javnega podjetja za izvajanje tržnih dejavnosti in
ustreznega razporejanja stroškov sektorja na posamezne dejavnosti, tako da se
tržna dejavnost ne bi izvajala s sredstvi javne službe oz. na račun že pokritih
stroškov iz javnega dela. Opozoril je tudi, da je odločitev o delitvi stroškov v
večstanovanjskih stavbah na lastnike na podlagi Stanovanjskega zakona stvar
dogovora med etažnimi lastniki in o tem ne more odločati distributer.
V razpravi, v kateri so sodelovali vsi člani Nadzornega odbora, so bila izpostavljena
vprašanja ali javno podjetje lahko opravlja tržno dejavnost in katero, kakšna je
odločitev ustanovitelja v zvezi s tem, kako je glede oblikovanja cene tržnih dejavnosti
in razporejanja stroškov. Predlagano je bilo tudi, da se Nadzornemu odboru
posreduje pregled vseh svetniških vprašanj glede daljinskega ogrevanja in
odgovorov v zadnjem obdobju.
G. Branko Noč je zapustil sejo, pridružila pa se je predsednica Nadzornega odbora,
Darja Radić.
Po razpravi je podpredsednica predlagala naslednji
SKLEPA:
1. Strokovne službe občine naj Nadzornemu odboru posredujejo kronološki
pregled vseh vprašanj in odgovorov na Občinskem svetu v zvezi delitvijo
stroškov daljinskega ogrevanja, akt o ustanovitvi javnega podjetja Jeko-in,
d.o.o. ter Zakon o gospodarskih javnih službah.
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2. Za pregled dokumentacije se zadolži članica Nadzornega odbora, Simona
Štravs, ki za Nadzorni odbor pripravi poročilo.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 6
ZA - 6

Sklepa sta bila sprejeta.
K točki 3:
Nadzor zbiranja in porabe pridobljenih prihodkov od odlaganja odpadkov na
deponiji Mala Mežakla
Član Nadzornega odbora, Janez Poljšak, je predstavil svoje ugotovitve glede pravnih
podlag obravnavanega področja in uporabe javne infrastrukture. Menil je, da
Nadzornemu odboru ni bilo posredovano zadnje izdano okoljevarstveno dovoljenje
za dodatne količine.
Ugotovitve glede finančnega nadzora pa je že pred tem pripravila članica
Nadzornega odbora, Simona Štravs.
Člani Nadzornega odbora so se strinjali, da kot rezultat tega nadzora pričakujejo
sprejem jasne strategije občine na tem področju, s poudarkom na varstvu okolja in
izvajanju javne službe v korist občanov.
Po razpravi je predsednica ugotovila, da so ključne ugotovitve v zvezi z nadzorom
zbrane, se pripravi poročilo, tako da se bo do ugotovitev lahko opredelila tudi
nadzorovana oseba. Na podlagi navedenega je predlagala naslednji
SKLEP:
Člani Nadzornega odbora, ki izvajajo nadzor, pripravijo osnutek poročila,
katerega bo Nadzorni odbor potrdil na korespondenčni seji v mesecu juliju.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 6
ZA - 6

Sklep je bil sprejet.
K točki 4:
Sklep o izvedbi nadzora dodeljevanja sredstev ljubiteljskim kulturnim društvom
V zvezi s predlaganim sklepom o izvedbi nadzora je bilo s strani člana Nadzornega
odbora, Janeza Poljšaka, izpostavljeno dejstvo, da se je na tem področju uporabljal
upravni postopek, v katerem prejemnik ni izkoristil vseh pravnih sredstev. Z
namenom, da se ne bi na Nadzorni odbor obračali vsi nezadovoljni prejemniki
sredstev proračuna, naj se zelo natančno doreče predmet in cilj nadzora.
Po krajši razpravi je predsednica predlagala naslednja
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SKLEPA:
1. Izvede se nadzor v Občini Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, ki jo
zastopa župan, Tomaž Tom Mencinger.
Predmet in obseg nadzora je dodeljevanje sredstev ljubiteljskim kulturnim
društvom Občine Jesenice.
Cilj nadzora je preveriti dodeljevanje sredstev ljubiteljskim kulturnim
društvom v skladu s sprejetimi merili.
Izvajanje nadzora bo predvidoma trajalo od sprejema sklepa o izvedbi
nadzora do konca leta 2009.
Za izvedbo nadzora so pooblaščeni člani Nadzornega odbora Občine
Jesenice Darja Radić in Vojko Otovič.
2. Nadzornemu odboru občinska uprava posreduje pravilnik in sprejeta merila,
ter drugo pravno podlago v zvezi z dodeljevanjem sredstev
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 6
ZA - 6

Sklepa sta bila sprejeta.
K točki 5:
Obravnava gradiv posredovanih v sprejem Občinskemu svetu
Točka 6 - Predlog za odlaganje odpadkov iz občin Kranj, Šenčur, Naklo,
Jezersko, Preddvor in Cerklje na odlagališče Mala Mežakla
V razpravi je bilo izpostavljeno, da po razpoložljivih informacijah, ni izdano dovoljenje
za povečanje količin odpadkov na deponiji Mala Mežakla. V okviru izvedenega
nadzora zbiranja odpadkov na deponiji Mala Mežakla tudi izhaja, da občinski odlok o
ravnanju z odpadki ni usklajen z zakonodajo, kar pomeni pravni dvom v zakonitost
predlaganih sklepov.
SKLEP:
Nadzorni odbor Občine Jesenice na podlagi razpoložljivih informacij ugotavlja,
da dovoljenje za povečanje količin odpadkov na deponiji Mala Mežakla ni
izdano, občinski odlok o ravnanju z odpadki pa ni usklajen z zakonodajo, zato
Nadzorni odbor ponovno opozarja Občino Jesenice in Občinski svet, da
obstaja pravni dvom v zakonitost predlaganih sklepov.
S sklepom se seznani Občino Jesenice in Občinski svet občine Jesenice.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 6
ZA - 6

Sklep je bil sprejet.
Točka 5 - Predlog Srednjeročnega programa varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami občine Jesenice za obdobje 2009 – 2013 – DRUGA OBRAVNAVA.
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Članica Nadzornega odbora, Simona Štravs je opozorila, da pripombe Občinskega
sveta glede finančnih posledic niso ustrezno upoštevane. Program finančno ni
izvedljiv, kar dokazuje tudi predlog rebalansa proračuna, ki je predlagan na isti seji.

K točki 6:
Predvajanje dela magnetograma 23. seje Občinskega sveta, z dne 18. 12. 2008
Predvajal se je omenjeni del magnetograma.
K točki 7:
Končno poročilo o opravljenem nadzoru Zaključnega računa proračuna občine
Jesenice za leto 2008
Nadzornemu odboru je bil predložen odgovor župana na osnutek poročila o
opravljenem nadzoru, ki pa ugotovitve Nadzornega odbora le pojasnjuje, kar se
ugotovi tudi v poročilu o nadzoru.
SKLEP:
Sprejme se končno poročilo o opravljenem nadzoru zaključnega računa
proračuna Občine Jesenice za leto 2008.
Osnutek poročila se posreduje županu in občinskemu svetu Občine Jesenice.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 6
ZA - 6

Sklep je bil sprejet.
K točki 8:
Vprašanja in pobude
Vprašanj in pobud ni bilo.

Seja je bila zaključena ob 21.00 uri.

Tajnik odbora:
Simona Krese

Predsednica Nadzornega odbora
mag. Darja Radić
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