OBČINA JESENICE
Nadzorni odbor
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

Številka: 060-5/2008
Datum: 28. 2. 2008

SKRAJŠAN ZAPIS
11. SEJE NADZORNEGA ODBORA OBČINE JESENICE, KI JE BILA V SREDO,
27. 2. 2008 OB 18.30. URI V KONFERENČNI SOBI OBČINE JESENICE
NA JESENICAH, CESTA ŽELEZARJEV 6

PRISOTNI ČLANI ODBORA:
mag. Darja Radić - predsednica, Simona Štravs, Milan Baloh, Ernest Pušnik, Vojko
Otovič in Janez Poljšak
OPRAVIČENI: Rajko Skubic - član Nadzornega odbora
OSTALI PRISOTNI:
Slavka Brelih - direktorica občinske uprave, Tomaž Vidmar - direktor Komunalne
direkcije 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 10. seje Nadzornega
odbora z dne 30. 1. 2008
2. Informacija o javnem podjetju Jeko-in, d.o.o. na podlagi sklepa 10. seje
Nadzornega odbora
3. Nadzor Zaključnega računa proračuna Občine Jesenice za leto 2007
4. Obravnava gradiv posredovanih v sprejem Občinskemu svetu
5. Vprašanja in pobude

K točki 1:
Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 10. seje Nadzornega odbora z
dne 30. 1. 2008
Predsednica, je poročala o realizaciji sklepov. Na skrajšani zapis prejšnje seje in
realizacijo sklepov ni bilo pripomb, zato je predlagala naslednji
SKLEP:
Potrdi se pregled sklepov in skrajšan zapis 10. seje Nadzornega odbora, z dne
30. 1. 2008.
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GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 6
ZA - 6

Sklep je bil sprejet.
K točki 2:
Informacija o javnem podjetju Jeko-in, d.o.o. na podlagi sklepa 10. seje
Nadzornega odbora
V daljši razpravi, v kateri so sodelovali vsi prisotni, so člani Nadzornega odbora
izpostavili predvsem:
- Nadzorni svet javnega podjetja je sklep v zvezi s poslovanjem blagajne sprejel,
pričakovati pa bi bilo njegovo intenzivnejšo realizacijo s strani vodstva podjetja.
- Dolžnost vodstva podjetja je tudi, da poslovanje organizira na primeren način in v
zvezi s tem zagotovi tako ustrezno varnost kot tudi ustrezne akte za področje
računovodstva in blagajniškega poslovanja.
- Varnostne razmere v javnem podjetju so bile neustrezne kljub obsežnemu
poslovanju z gotovino (letno 1,6 - 1,8 mio evrov), zato se pričakuje ocena
odgovornosti poslovodstva javnega podjetja.
- Dvom o pravilnosti odločitve, da se subvencionira storitve Delavske hranilnice
- Dvome glede pravilnosti kadrovskega poslovanja in spoštovanja zakonodaje s
področja delovnih razmerij, v primeru zaposlitev v sektorju oskrbe z energijo (prej
Sektor Kres), kjer se je izvedla odpoved pogodbe delavcu iz poslovnega razloga,
potem pa zaposlilo drugega delavca, krožijo pa tudi informacije o nadaljnjem
sodelovanju s sicer presežnim delavcem.
- Strošek daljinskega ogrevanja je odvisen tudi od porabljene energije, kar je
odgovornost uporabnikov storitve, javno podjetje in občina pa morata zagotavljati
primerno infrastrukturo in poslovanje pri oskrbi in sicer v delu, ki predstavlja javni
del.
SKLEPI:
1. Nadzorni odbor podpira že sprejeti sklep Nadzornega sveta Jeko-in, d.o.o.,
ki nalaga vodstvu da do naslednje seje pripravi analizo stroškov poslovanja
blagajne, stroškov potrebnih varnostnih ukrepov, ki so potrebni za
poslovanje blagajne in stroške eventuelne preusmeritve blagajniškega
poslovanja na drugo institucijo. Poleg analiz pa naj vodstvo javnega
podjetja izdela tudi predlog konkretnih rešitev. V primeru nadaljnjega
poslovanje blagajne naj predlog vodstva vsebuje konkretne rešitve glede
poslovanja blagajne, ustreznih postopkov varovanja, ki bodo stroškovno
ovrednoteni in izdelana navodila rokovanja na področju blagajniškega
poslovanja.
Nadzorni svet Jeko-in, d.o.o. naj do naslednje seje Nadzornega odbora
občine, ki bo 26. 3. 2008, poroča o realizaciji sklepa.
2. Direktor Jeko-in, d.o.o. naj Nadzornemu odboru predloži interne akte,
predpise in sklepe, ki se nanašajo na ureditev računovodstva in
blagajniškega poslovanja.
3. Nadzorni odbor predlaga Nadzornemu svetu Jeko-in, d.o.o, da glede na
situacijo in obravnavane informacije obravnava tudi odgovornost
poslovodne osebe javnega podjetja.
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4. Nadzorni odbor predlaga Nadzornemu svetu Jeko-in, d.o.o., da preveri
zakonitost postopkov kadrovanja v letu 2007 in 2008 ter o tem poroča
Nadzornemu odboru občine.
5. Nadzorni odbor predlaga, da občinska uprava v zvezi s stroški ogrevanja
pripravi program informiranja občanov glede varčne rabe energije in
priporočljivih investicijskih ukrepih na objektih, vključno s primeri dobre
prakse.
6. Jeko-in, d.o.o. naj v zvezi z daljinskim ogrevanjem predloži program
posodobitve infrastrukturnih vodov in toplotnih postaj.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 6
ZA - 6

Sklepi so bili sprejeti.
K točki 3:
Nadzor Zaključnega računa proračuna Občine Jesenice za leto 2007
Predlog sklepa je predstavila predsednica. Ker razprave ni bilo je predlagala
naslednji
SKLEP:
Sprejme se predlagani sklep o izvedbi nadzora:
Izvede se nadzor v Občini Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, ki jo
zastopa župan, Tomaž Tom Mencinger.
Predmet nadzora je zaključni račun proračuna Občine Jesenice.
Nadzor obsega pregled pripravljenega poročila – zaključni račun proračuna
Občine Jesenice za leto 2007.
Cilj nadzora je delna preveritev pravilnosti izvrševanja proračuna občine
Jesenice v letu 2007 in ustreznosti poročanja občine o njenem poslovanju v
letu 2007, predstavljenem v zaključnem računu proračuna občine.
Nadzor se bo izvajal predvidoma v prvem polletju leta 2008.
Za izvedbo nadzora so pooblaščeni vsi člani Nadzornega odbora Občine
Jesenice.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 6
ZA - 6

Sklep je bil sprejet.
K točki 4:
Obravnava gradiv posredovanih v sprejem Občinskemu svetu
V kratki razpravi so člani Nadzornega sveta razpravljali o gradivih, ki se nanašajo na
poslovanje javnega podjetja Jeko-in, d.o.o. in o odgovoru na svetniško vprašanje št.
146, ki se nanaša na poslovanje šolskih kuhinj. V zvezi s tem je Janez Poljšak
pojasnil, da je tudi Nadzorni odbor v prejšnjem mandatu opozarjal na ureditev
poslovanja šol v delu, ki se nanaša na izvajanje tržne dejavnosti in predlagal, da se
Nadzornemu odboru posreduje omenjenaporočila.
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K točki 5:
Vprašanja in pobude
Ernest Pušnik:
Ustanovitev Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice lahko pozitivno vpliva na
samo dogajanje v občini in njen razvoj. Ostali člani so se strinjali tudi, da so tudi
pripravljena gradiva vodstva visoke šole kvalitetna.

Seja je bila zaključena ob 21.00 uri.

Tajnik odbora:
Simona Krese

Predsednica Nadzornega odbora
mag. Darja Radić
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