OBČINA JESENICE
Nadzorni odbor
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

Datum: 25. 9. 2019
Številka: 032-7/2019
SKRAJŠAN ZAPIS
6. SEJE NADZORNEGA ODBORA OBČINE JESENICE, KI JE BILA
V SREDO, 25. 9. 2019, OB 18.00 V SEJNI SOBI OBČINE JESENICE
NA JESENICAH, CESTA ŽELEZARJEV 6

PRISOTNI ČLAN IN ČLANICE (V NADALJEVANJU ČLANI) NADZORNEGA
ODBORA OBČINE JESENICE (V NADALJEVANJU NADZORNI ODBOR):
Simona Štravs, Mirjam Noč, Stanislav Pem, mag. Barbara Habe Sintič, Miran
Ozebek, mag. Rina Klinar.
Opravičeno odsoten Žiga Jereb.
Seja se je pričela ob 18.14. Seja je potekala po naslednjem
DNEVNEM REDU:
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 5. seje Nadzornega odbora z
dne 19. 6. 2019
2. Kratek pregled izvajanja nadzorov
3. Pobuda in zaprosilo župana Občine Jesenice z dne 3. 9. 2019 (Jeko, d. o. o.)
4. Obravnava gradiva za 7. redno sejo Občinskega sveta Občine Jesenice
5. Razno
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Dnevni red je bil sprejet.
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 5. seje Nadzornega odbora
Občine Jesenice z dne 19. 6. 2019
Predsednica je predstavila pregled sklepov in zatem predlagala v sprejem
SKLEP 16/6:
Potrdi se pregled sklepov in skrajšan zapis 5. seje Nadzornega odbora Občine
Jesenice z dne 19. 6. 2019.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Sklep je bil sprejet.
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2. Kratek pregled izvajanja nadzorov
Vodje delovnih skupin so poročale o poteku nadzorov, ki so se začeli s
posredovanjem ustreznih sklepov, ki so bili sprejeti na 3. seji NO dne 24. 4. 2019 in
ne 25. 4. 2019, kot je pomotoma navedeno v izdanih sklepih.
Simona Štravs je predstavila potek nadzora ZDPM Jesenice.
Mirjam Noč je predstavila potek nadzora Občine Jesenice, Komunalne direkcije,
Investicije Tomšičeva.
Mag. Barbara Habe Sintič je predstavila potek nadzora Zavoda za šport Jesenice,
mag. Rina Klinar pa Občine Jesenice (izplačila, dodatki, povračila,…).
Po razpravi, v kateri so sodelovali vsi prisotni, je predsednica predlagala v sprejem
SKLEP 17/6:
1. Sprejme se informacija o izvajanju nadzorov.
2. Za oktobrsko sejo Nadzornega odbora pripravijo vodje delovnih skupin delovni
osnutek poročil o nadzorih.
3. Nadzorni odbor posreduje direktorju občinske uprave dopis, v katerem ga prosi za
pojasnilo, ali so bile v zvezi z letošnjimi štirimi nadzori* v preteklih letih opravljene
notranje ali zunanje revizije oziroma notranji ali zunanji nadzor. V kolikor so bili
nadzori oziroma revizije opravljene, prosimo za posredovanje ugotovitev ter
morebitnih odgovorov nanje.
------------------------------/ *1. ZDPM Jesenice,
2. Investicija Tomšičeva,
3. Zavod za šport Jesenice,
4. Občina Jesenice - izplačila v zvezi z delom zaposlenih v občinski upravi in vseh
funkcionarjev občine Jesenice za leti
2017 in 2018, dodatki, povračila in
nadomestila, izdatki za službena potovanja (kilometrine, nočnine, dnevnice), akt o
sistemizaciji, izplačila iz obeh »rezervnih« skladov za leti 2017 in 2018 - Posebna
proračunska rezerva in programi v primeru nesreč, Splošna proračunska rezervacija/
--------------------------------GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 6
ZA - 6

Sklep je bil sprejet.

3. Pobuda in zaprosilo župana Občine Jesenice z dne 3. 9. 2019 (Jeko, d. o. o.)
Predsednica je predstavila pisno pobudo.
V razpravi so sodelovali vsi prisotni.
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Po razpravi je predsednica predlagala v sprejem
SKLEP 18/6:
1. Nadzorni odbor je obravnaval zaprosilo župana za obravnavo pobude svetniške
skupine LO Levice- Jeseniška Alternativa.
2. Ker iz pobude brez dodatnega pisnega gradiva ni mogoče sklepati o utemeljenosti
le-te, prosi Nadzorni odbor župana Občine Jesenice za odgovor, ali Občina Jesenice
razpolaga s kakšnim pisnim gradivom glede sodelovanja med družbama Jeko, d. o.
o. in Ecosynergy System, d. o. o. in v kolikor je odgovor da, da ga posreduje
Nadzornemu odboru
3. V kolikor Občina Jesenice ne razpolaga s pisno dokumentacijo, bo Nadzorni odbor
sam zaprosil zgoraj omenjeni družbi za posredovanje pisnega gradiva glede
medsebojnega sodelovanja, po potrebi pa bo povabil na razgovor tudi direktorja obeh
družb.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 6
ZA - 6

Sklep je bil sprejet.

4. Obravnava gradiva za 7. redno sejo Občinskega sveta Občine Jesenice
V razpravi o gradivu za 7. redno sejo Občinskega sveta občine Jesenice so
sodelovali vsi prisotni.
V razpravi so opozorili:
1.
Točka 2 - Zapisnik 1. izredne seje.
1. točka: Nadzorni odbor ugotavlja, da se sklepa 3 in 4 razlikujeta le v tem, da so v 4.
sklepu na koncu dodane besede »v lasti Občine Jesenice« ter da ni navedenega
roka za realizacijo sklepa (na seji omenjen 31. 8. 2019).
2.
Točka 10 - Predlog proračuna Občine Jesenice za leto 2020.
- Nadzorni odbor ugotavlja, da se zmanjšujejo proračunska sredstva za spodbujanje
razvoja malega gospodarstva, še posebej pomoč za malo gospodarstvo (de
minimis), da tekoči presežek proračuna Občine Jesenice na dan 31. 12. 2018 v
višini 2.795.151,92 € kaže na težave z učinkovitostjo porabe proračunskih sredstev
ter da v predlogu ni navedene možnosti participativnega proračuna..
3.
Točka 12 - Predstavitev Poročila o opravljeni notranji reviziji gospodarske javne
službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov.
Nadzorni odbor ugotavlja, da v tej točki ni predlaganih sklepov glede uresničitve
ukrepov, ki jih mora izvesti Občina Jesenice v zvezi s tem poročilom.
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4.
Prisotni člani Nadzornega odbora, ki so bili na 1. izredni seji, so opozorili na
nespoštljivost v medsebojnem komuniciranju na tej seji občinskega sveta. Nadzorni
odbor predlaga sprejem kodeksa ravnanja funkcionarjev.
5.
Nadzorni odbor ugotavlja tudi, da Nadzorni odbor, ni naveden kot prejemnik gradiva
za seje občinskega sveta.

5. Razno

5.1 Seminarja za člane nadzornih odborov občin se bosta 3. 10. 2019 v Ljubljani
udeležili mag. Barbara Habe Sintič in mag. Rina Klinar ter pripravili pisno poročilo.
5.2 Naslednja seja Nadzornega odbora bo v sredo, 23. 10. 2019, ob 18.00.
Pojasnilo: zaradi obveznosti članov ter spremenjenega datuma seje občinskega
sveta, sta bila spremenjena datum in ura seje NO, in sicer na 7. 11. 2019 ob 17. uri.
S tem so se strinjali vsi člani NO.
Drugih vprašanj in pobud ni bilo.
Seja je bila zaključena ob 21.10.

ZAPISALA
Rina KLINAR

PREDSEDNICA
Simona ŠTRAVS
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