OBČINA JESENICE
Nadzorni odbor
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

Številka: 032-7/2017
Datum: 11. 12. 2017
SKRAJŠAN ZAPIS
22. SEJE NADZORNEGA ODBORA OBČINE JESENICE, KI JE BILA
V SREDO, 6. 12. 2017 OB 18.30 URI V KABINETU ŽUPANA OBČINE JESENICE,
NA JESENICAH, CESTA ŽELEZARJEV 6
PRISOTNI ČLANI NADZORNEGA ODBORA:
Mag. Vojko Otovič – predsednik, Ernest Poženel, Rabija Babača, Vladanka Lović,
Rafael Franc Penič in Franc Rožič
OSTALI PRISOTNI:
Mag. Valentina Gorišek - direktorica občinske uprave
Seja se je pričela ob 18.30 uri. Seja je potekala po naslednjem
DNEVNEM REDU
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 21. seje Nadzornega odbora
z dne 19. 10. 2017
2. Mnenje o izvajanju delnega izrednega nadzora za projekt Celostna obnova
urbanega središča Stara Sava
3. Končno poročilo o opravljenem nadzoru investicije Komunalna oprema –
biološka obdelava
4. Program dela Nadzornega odbora za leto 2018
5. Obravnava gradiv posredovanih v sprejem Občinskemu svetu
6. Vprašanja in pobude
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 6
ZA - 6

Dnevni red je bil sprejet.
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 21. seje Nadzornega odbora
z dne 19. 10. 2017
V zvezi z realizacijo sklepov in zapisom prejšnje seje je Ernest Poženel predlagal,
da ni potrebe, da se v zapisnik zapisuje vsa razprava, saj je dovolj, da so v zapisniku
navedeni sklepi, ki jih Nadzorni odbor sprejme. Vprašanja, na katera na seji ne bo
odgovorjeno, pa se navedejo pod zadnjo točko dnevnega reda.
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Ostali člani Nadzornega odbora so se strinjali z danim predlogom in predlagali, da se
temu ustrezno uskladi zapisnik 21. seje Nadzornega odbora.
Po razpravi je predsednik v sprejem predlagal
SKLEP 70/22:
Potrdi se pregled sklepov in skrajšan zapis 21. seje Nadzornega odbora z dne
19. 10. 2017, z predlaganimi spremembami.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 6
ZA – 5
PROTI - 0

Sklep je bil sprejet.

2. Mnenje o izvajanju delnega izrednega nadzora za projekt Celostna obnova
urbanega središča Stara Sava
Uvodna pojasnila je podal mag. Vojko Otovič.
Nadzorni odbor je ponovno proučil predlog izvedbe izrednega nadzora za projekt
Celostna obnova urbanega središča Stara Sava glede na odprto pismo g. Poljšaka z
dne 15.5.2016. Glede na pregledano dokumentacijo, Nadzorni odbor meni, da je bila
izvedba projekta v nekaterih delih res neustrezna, vendar je to že ugotovil nadzorni
organ MGRT (navedeno v revizijskem poročilu). Nadzor je bil že opravljen, zato je v
tem delu ponovni nadzor Nadzornega odbora nesmiseln.
Zaradi nejasnosti zadeve in pravilnosti odločitve se je na pobudo Nadzornega odbora
Občina Jesenice obrnila na Ministrstvo za javno upravo (MJU), Službo za lokalno
samoupravo. S strani MJU je bilo pojasnjeno, da Nadzorni odbor ne more posegati v
pristojnosti drugih organov. Prav tako MJU meni, da Nadzorni odbor avtonomno
sprejema letni program dela, vendar pa nihče ne sme in ne more zavezati
Nadzornega odbora, da vključi v program dela zadeve, ki jih predlaga posamezni
predlagatelj.
Prav tako je g. Roman Lavtar, vodja Službe za lokalno samoupravo na MJU, dne
26.10.2017 poudaril, da v koliko je Ministrstvo že ugotovilo nepravilnosti, potem je
nadaljnji nadzor Nadzornega odbora nesmiseln. Poudaril je navedbe že prej
posredovane s strani MJU, g. Francija Žoharja.
Nepravilnosti so bile ugotovljene v revizijskem poročilu MGRT, ugotavljanje
strokovnosti posameznikov pa ni mogoče, ker to ni v pristojnosti Nadzornega odbora.
Občina Jesenice naj sama ugotavlja strokovnost posameznikov, če meni, da je to
potrebno.
Po razpravi je predsednik v sprejem predlagal
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SKLEP 71/22:
Delni izredni nadzor za projekt Celostna obnova urbanega središča Stara Sava
(sklep št. 060-11/2016 z dne 13.6.2016) se ustavi.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 6
ZA – 5
PROTI - 0

Sklep je bil sprejet.
3. Končno poročilo o opravljenem nadzoru investicije Komunalna oprema –
biološka obdelava
Uvodno obrazložitev je podal Franc Rožič. V razpravi so člani Nadzornega odbora
razpravljali o vsebini poročila in danem odgovoru nadzorovane osebe na ugotovitve v
osnutku poročila. Po uskladitvi ugotovitev je predsednik v sprejem predlagal
SKLEP 72/22:
Sprejme se na seji dokončno oblikovano Končno poročilo o opravljenem
nadzoru investicije Komunalna oprema – biološka obdelava. Poročilo se
posreduje županu in Občinskemu svetu. Odzivno poročilo ni potrebno.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 6
ZA - 6

Sklep je bil sprejet.

4. Program dela Nadzornega odbora za leto 2018
Predlog osnutka programa dela Nadzornega odbora za leto 2018 je predstavil
predsednik Nadzornega odbora.
V razpravi so se člani Nadzornega odbora dogovorili o terminskem planu zasedanja
Nadzornega odbora v letu 2018. Člani Nadzornega odbora so se v razpravi tudi
dogovorili, da bodo v letu 2018 izvedli naslednje preglede in redne nadzore:
- nadzor dela poslovanja javnega zavoda Razvojna agencija Zgornje Gorenjske,
- nadzor področja proračunske porabe 19 – Izobraževanje in
- nadzor investicije: Nakup gasilskih vozil za GARS Jesenice.
Po razpravi je predsednik predlagal naslednji
SKLEP 73/22:
Sprejme se program dela Nadzornega odbora za leto 2018, s katerim se
seznani Občinski svet in župana.
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GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 6
ZA - 6

Sklep je bil sprejet.

5. Obravnava gradiv posredovanih v sprejem Občinskemu svetu
V razpravi je sodeloval Ernest Poženel.
Pojasnila na postavljena vprašanja je podala mag. Valentina Gorišek.

6. Vprašanja in pobude
Člani Nadzornega odbora so se dogovorili, da bo naslednja seja Nadzornega odbora
v sredo, 31.1.2018 ob 18.30 uri.
Vprašanj in pobud ni bilo.
Seja je bila zaključena ob 21.30 uri.

Zapisala:
Mag. Valentina Gorišek

Predsednik:
Mag. Vojko Otovič
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