OBČINA JESENICE
Nadzorni odbor
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

Datum: 25. 4. 2019
Številka: 032-4/2019
SKRAJŠAN ZAPIS
3. SEJE NADZORNEGA ODBORA OBČINE JESENICE, KI JE BILA
V SREDO, 24. 4. 2019, OB 18.00 V PISARNI ŽUPANA OBČINE JESENICE
NA JESENICAH, CESTA ŽELEZARJEV 6
PRISOTNI ČLANI IN ČLANICE NADZORNEGA ODBORA:
Simona Štravs, Mirjam Noč, Stanislav Pem, mag. Barbara Habe Sintič, Miran
Ozebek, Žiga Jereb in mag. Rina Klinar
PRISOTNA TUDI:
mag. Valentina Gorišek – direktorica občinske uprave
Seja se je pričela ob 18. uri. Seja je potekala po naslednjem
DNEVNEM REDU
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 2. seje Nadzornega odbora
z dne 27. 3. 2019
2. Oblikovanje programa nadzorov za leto 2019
3. Razno
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Dnevni red je bil sprejet.
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 2. seje Nadzornega odbora z
dne 27. 3. 2019
V razpravi so sodelovali:
Simona Štravs:
Zanima jo, ali je že podpisana pogodba z revizijsko hišo Veritas .
Mag. Valentina Gorišek:
Podpisana je pogodba z revizijsko hišo Veritas za revidiranje koncesijskega razmerja
s podjetjem Ekogor.

1

Simona Štravs:
Postavlja se ji načelno vprašanje, kako na široko se pišejo zapisniki sej Nadzornega
odbora. Želi, da se dogovorijo glede pisanja zapisnika ter glede tega, kako se bodo
vabili občinski funkcionarji na seje Nadzornega odbora.
Mag. Valentina Gorišek:
Zapisniki so se dolgo časa pisali precej na široko, potem pa so bila na posvetu, ki ga
je organiziralo Ministrstvo za javno upravo dana navodila, da se zapisnik piše v zelo
skrajšani obliki (prisotnost, predlog sklepa ter izrecne navedbe na zahtevo članov
organa).
Simona Štravs:
Če je postavljeno vprašanje, je potrebno na kratko povzeti tudi odgovor.
Stanislav Pem:
Strinja se, da kratek odgovor mora biti zapisan, ni pa potrebno, da je zapisana
celotna razprava.
Simona Štravs:
Postavlja se ji vprašanje, ali je potrebno seje snemati, saj v Poslovniku o delu
Nadzornega odbora to ni napisano. Dokler na javni seji ni sprejeto končno poročilo,
ni najbolj vmesno, da se razprave snemajo.
Miran Ozebek:
Ni v redu, da je zvočni zapis že naslednji dan objavljen na spletni strani.
Mag. Valentina Gorišek:
Na spletni strani je objavljen zvočni zapis seje Občinskega sveta, vendar samo do
potrditve zapisnika. Zvočni zapis seje Nadzornega odbora ni nikoli objavljen na
spletni strani.
Po razpravi so člani Nadzornega odbora sprejeli naslednje sklepe:
 pišejo se skrajšani zapisniki sej Nadzornega odbora;
 na postavljena vprašanja se zapiše tudi kratek odgovor z namenom
transparentnosti delovanja Nadzornega odbora;
 člani Nadzornega odbora se strinjajo, da se razprava znotraj Nadzornega
odbora ne snema;
 ko se sprejema odločitve se seje snemajo;
 člani Nadzornega odbora bodo sami pisali zapisnike sej;
 seje Nadzornega odbora so zaprte, razen ko Nadzorni odbor potrebuje
informacije in pojasnila, se na sejo povabi občinske funkcionarje;
 posnetki sej Nadzornega odbora se ne objavljajo na spletu.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Sklepi so bili sprejeti.
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Predsednica je v sprejem predlagala
SKLEP 7/3:
Potrdi se pregled sklepov in skrajšan zapis 2. seje Nadzornega odbora z dne
27. 3. 2019.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

2. Oblikovanje programa nadzorov za leto 2019
Uvodna pojasnila je dala Simona Štravs.
Člani Nadzorni odbora so v razpravi ugotovili, da se opravi pregled enega javnega
zavoda, ene investicije, enega poslovanja društva in del porabe v občinski upravi.
Predsednica Nadzornega odbora in mag. Rina Klinar bosta pripravili program dela
Nadzornega odbora za leto 2019 in ga posredovali županu Blažu Račiču in
Občinskemu svetu občine Jesenice v informacijo.
V letu 2019 se izvede:
-

nadzor poslovanja nad javnim zavodom Zavod za šport Jesenice.
Pooblaščene osebe Nadzornega odbora so mag. Rina Klinar, mag. Barbara
Habe Sintič, Žiga Jereb in Miran Ozebek;

-

nadzor investicije: Avtobusno postajališče in obračališče Tomšičeva.
Pooblaščene osebe Nadzornega odbora so Simona Štravs, Mirjam Noč in
Stanislav Pem;

-

pregled poslovanja DPM, postavka PINETA. Pooblaščene osebe Nadzornega
odbora so Simona Štravs, Miran Ozebek in Stanislav Pem;

-

pregled poslovanja in nadzor vseh izplačil v zvezi z delom zaposlenih v
občinski upravi in vseh funkcionarjev občine Jesenice za leti 2017 in 2018,
razen plač in regresa (dodatki, kilometrine, nočnine, dnevnice) ter vsa izplačila
iz obeh rezervnih skladov za leti 2017 in 2018 (sklad za naravne nesreče in
županova rezerva). Nadzor bodo vršili Mirjam Noč, mag. Barbara Habe Sintič,
mag. Rina Klinar in Žiga Jereb.

Finančni načrt za izvedbo načrtovanih aktivnosti Nadzornega odbora: za izdatke,
pisarniški in splošni material ter storitve 1.500 EUR, za druge operativne odhodke,
sejnine in nagrade za opravljanje nadzorov 13.000 EUR, skupaj 14.500 EUR.
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Sklepi nadzorovanim osebam se posredujejo v mesecu maju, za vse štiri nadzore
hkrati. Za pripravo osnutkov sklepov se zadolži predsednico Nadzornega odbora
Simono Štravs. Rok je 15. maj 2019.
Predsednica je v sprejem predlagala
SKLEP 8/3:
Sprejme se naveden program dela Nadzornega odbora za leto 2019, s katerim
se seznani župana Blaža Račiča in Občinski svet občine Jesenice.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 7
ZA - 7

Sklep je bil sprejet.

3. Razno
Glede možnosti, da se optimizirajo stroški v občini, Nadzorni odbor prosi občinsko
upravo, da posreduje:
- seznam načina vodenja računovodstva v vseh javnih zavodih, katerih
ustanoviteljica je Občina Jesenice (kdo vodi računovodstvo) ter
- seznam zavarovanj ter vrste zavarovanj premičnega in nepremičnega
premoženja za Občino Jesenice in za javne zavode.
Rok za posredovanje podatkov je 15. maj 2019.
V razpravi glede gradiva za 4. redno sejo Občinskega sveta občine Jesenice so
sodelovali:
Simona Štravs:
V poročilu Ekogorja je obrazloženo, da kratkoročne pasivne časovne razmejitve
predstavljajo vnaprej računane stroške oddaje lahke frakcije. V bilanci se vidi, da je
na PČR vklakuliranih 1.595.183 EUR.
Prevzetih odpadkov naj bi bilo 19.164 ton. Vkalkulirana cena je potem okoli 84
EUR/tono. Vseskozi se govori, da bi bila cena za odvoz na Dunaj 110 EUR/tono.
V letu 2018 so spremenili ime in sedež firme, na začetku pa je napisano, da je bil
Ekogor ustanovljen izključno zaradi Male Mežakle. Sedež podjetja je bil prej na
Spodnjem Plavžu, sedaj pa je na Vodovodni ulici v Ljubljani.
Ko se je sklepala koncesijska pogodba v letu 2012, ali je o tem kaj razpravljal
Občinski svet.
Mag. Valentina Gorišek:
Odlok o podelitvi koncesije določa upravni postopek za podelitev. V letu 2010 je bil
objavljen javni razpis. Imenovana je bila delovna skupina (Brigita Džamastagič, Mitja
Kapus in Edita Granatir Lapuh). Odpiranje ponudb je bilo 3. avgusta 2010. Izdana je
bila upravna odločba o izboru in potem na podlagi te pogodbe sklenjena koncesijska
pogodba, ki je skladna z Odlokom.
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K pogodbi sta bila sklenjena dva aneksa, eden za spremembo zavarovanja, eden pa
za biološko obdelavo odpadkov. Informacije so bile v letu 2013 posredovane tudi
Občinskemu svetu na eni izmed sej, Občinski svet pa je bil tudi v naslednjih letih
redno obveščen o vseh postopkih na Mali Mežakli. V prejšnjem mandatu je bila
Občinskemu sveta posredovana tudi koncesijska pogodba in oba pripadajoča
aneksa.
Simona Štravs:
Z direktorjem javnega komunalnega podjetja JEKO, Urošem Bučarjem se je že
dogovorila, da bodo člani Nadzornega odbora obiskali deponijo Mala Mežakla in
Čistilno napravo Jesenice. Ogled bo organiziran po 26. maju 2019 (predvidoma 29.
maja).
Simona Štravs:
Prav bi bilo, da se pristopi k postavitvi kratkoročnih in dolgoročnih ukrepov.
Dolgoročni ukrepi so odvisni tudi od sistemskih rešitev v Sloveniji, kratkoročno pa je
potrebno nekaj narediti s stvarnim premoženjem, ki ga sedaj neupravičeno in brez
pravne podlage uporablja Ekogor.
Odškodnina ne bo ničesar rešila, zato je treba dati zemljišče v najem po tržni
najemnini in dobiti zavezo, kdaj bo zadeva rešena.
Župan je na okrogli mizi povedal, da v koncesijski pogodbi ni določeno, kdo je
nadzornik. 26. člen koncesijske pogodbe določa, da nadzor nad izvajanjem
koncesijske pogodbe zagotavlja občinska uprava občine, občinski oz. medobčinski
inšpektorji in občinski oz. medobčinski redarji.
Mag. Valentina Gorišek:
Občinske službe dnevno spremljajo stanje na Mali Mežakli. Za nadzor pa je po
zakonu pristojna okoljska inšpekcija, ki Ekogorju nalaga kazni, ki jih Ekogor tudi
plačuje.
Ekogorju je potrebno dati stavbo pravico ali služnost, ne pa zemljišča dati v najem.
Pomeni pa to za Ekogor tudi spremembo OVD-ja.
Simona Štravs:
Na Skupščini podjetja JEKO v letu 2018 je bil sprejet sklep, da je potrebno uskladiti
Statut podjetja JEKO, ki je vezan tudi na Odlok in na sporni 32. člen družbene
pogodbe, da na Svetu ustanoviteljev oba župana sprejemata odločitve soglasno. Že
v treh revizorskih zapisnikih je navedeno, da je potrebno to narediti, pa bivši župan
tega ni naredil v dveh mandatih. Sedaj pa se spreminja Odlok zaradi dokapitalizacije,
pa se to ponovno ne ureja.
Mag. Valentina Gorišek:
Pri d.o.o.-jih se družbena pogodba lahko spreminja samo s soglasjem obeh
družbenikov, ali pa če en družbenik naredi kakšno večjo napako.
Simona Štravs:
Predlaga, da se natančneje opredelijo pristojnosti Sveta ustanoviteljev, predvsem v
tistem delu, ki se nanaša na izvajanje javnih služb po ZJG (10. – 12. člen Odloka). Te
spremembe naj se pripravijo za drugo obravnavo Odloka.

5

Naslednja seja Nadzornega odbora bo v sredo, 22. 5. 2019, ob 18.00 v Kabinetu
župana.
Drugih vprašanj in pobud ni bilo.
Seja je bila zaključena ob 20.05.

ZAPISALA:
Mag. Valentina GORIŠEK

PREDSEDNICA:
Simona ŠTRAVS
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