OBČINA JESENICE
Nadzorni odbor
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

Datum: 15. 11. 2019
Številka: 032-8/2019
SKRAJŠAN ZAPIS
7. SEJE NADZORNEGA ODBORA OBČINE JESENICE, KI SE JE ZAČELA V
ČETRTEK, 7. 11. 2019, OB 17.00 V PROSTORIH PISARNE DEPS CONSULTING,
D. O. O. NA JESENICAH, CESTA MARŠALA TITA 1, BILA TEGA DNE
PREKINJENA IN SE JE NADALJEVALA V PETEK, 15. 11. 2019, OB 16. URI V
ISTIH PROSTORIH
PRISOTNI ČLAN IN ČLANICE (V NADALJEVANJU ČLANI) NADZORNEGA
ODBORA OBČINE JESENICE (V NADALJEVANJU NO):
Simona Štravs, Mirjam Noč, Žiga Jereb, mag. Barbara Habe Sintič, Miran Ozebek,
Stanislav Pem, mag. Rina Klinar.
7. seja se je pričela 7. 11. 2019 ob 17.00. Seja je potekala po naslednjem
DNEVNEM REDU:
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 6. seje Nadzornega odbora z
dne 25. 9. 2019
2. Pobuda in zaprosilo župana Občine Jesenice z dne 3. 9. 2019 (Jeko, d. o. o.odgovori)
3. Obravnava gradiva za 8. redno sejo Občinskega sveta Občine Jesenice
4. Razno
5. Delovni osnutki poročil nadzorov
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Spremenjeni dnevni red je bil sprejet.
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 6. seje Nadzornega odbora
Občine Jesenice z dne 25. 9. 2019
Predsednica je predstavila pregled sklepov.
V razpravi je Rina Klinar predlagala, da se v zapisniku 6. seje - točka 2 v prvem
odstavku zaradi tipkarske napake za besedama «ustreznih sklepov« doda besedilo:
«, ki so bili sprejeti na 3. seji NO dne 24. 4. 2019 in ne 25. 4. 2019, kot je
pomotoma navedeno v izdanih sklepih.«
Poleg tega se v zapisniku doda pojasnilo k točki 5./5.2 zapisnika, da sta bila zaradi
obveznosti članov, spremenjenega datuma seje občinskega sveta spremenjena
datum in ura seje NO in sicer na 7. 11. 2019 ob 17. uri. S tem so se strinjali vsi člani
NO.
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Predsednica je predlagala v sprejem sklep o potrditvi zapisnika z navedenima
dopolnitvama k 2. in 5. točki dnevnega reda.
SKLEP 19/7:
Potrdi se pregled sklepov in skrajšan zapis 6. seje Nadzornega odbora Občine
Jesenice z dne 25. 9. 2019 z dopolnitvama v 2. in 5. točki dnevnega reda.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.
2. Pobuda in zaprosilo župana Občine Jesenice z dne 3. 9. 2019 (Jeko, d. o. o.odgovori)
Predsednica je povedala, da je NO prejel odgovor Občine Jesenice in odgovora
družb Jeko, d. o. o. in Ecosynergy, d. o. o.
V razpravi so sodelovali vsi prisotni.
Po razpravi je predsednica predlagala v sprejem
SKLEP 20/7:
1. NO je obravnaval odgovore Občine Jesenice ter družb Jeko, d. o. o. in
Ecosynergy, d. o. o.
2. Na podlagi odgovorov NO ugotavlja, da odgovor družb Jeko, d. o. o. in
Ecosynery, d. o. o. ni zadovoljiv, zato prosi za dodatna pisna pojasnila glede:
- veljavnosti pogodbe,
- koliko so znašali stroški za delovanje Ecosynergy, d. o. o. v Zbirnem centru
Jesenice (voda, elektrika, itd.), kako jih je poravnal in komu,
- koliko je znašala (v €) stimulacija delavca Jeko, d. .o. o. (voznik viličarja),
koliko časa jo je prejemal in ali je Ecosynergy, d. o. o. poravnal te stroške Jeko,
d. o. o.,oziroma ali do stimulacijo prejemali tudi drugi delavci in za katera dela,
- zakaj in na kakšni podlagi je prišlo do preselitve Ecosynergy, d. o. o. z
območja Zbirnega centra Jesenice.
3. NO bo po potrebi po prejemu odgovorov na vprašanja iz 2. točke sklepov
povabil na razgovor tudi direktorja obeh družb.
4. Z doslej opravljenim delom in ugotovitvami bo NO seznanil župana Občine
Jesenice.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.
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3. Obravnava gradiva za 8. redno sejo Občinskega sveta Občine Jesenice
V razpravi o gradivu za 8. redno sejo Občinskega sveta Občine Jesenice, ki bo 14.
11. 2019, so sodelovali vsi prisotni.
V razpravi so opozorili na:
1. nerealizacijo sklepov izredne seje občinskega sveta glede nevzdržnih razmer na
Mali Mežakli,
2. točko 8 - Predlog načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem, prodaja zemljiščasolastniškega deleža (delež 6738/10000) nepremičnin s parc. št. 62/4 in 62/7 k.o.
Lovrečica, v naravi zemljišča na območju Republike Hrvaške, ki je trenutno v
(odplačni) uporabi družbe Plava laguna d.d. in predstavlja del avtokampa Finida.
NO predlaga analizo glede uporabe, upravljanja in razpolaganja s tem premoženjem
(najmanj tri leta, prihodki, stroški, upravičenci, določanje cenika, odprta vprašanja,
vlaganja v preteklosti in potrebna vlaganja v prihodnosti, itd.) in šele na tej podlagi
odločitev glede prodaje, v tem trenutku je to preuranjeno.

4. Razno
4.1 Seminarja za člane nadzornih odborov občin sta se 3. 10. 2019 v Ljubljani
udeležili mag. Barbara Habe Sintič in mag. Rina Klinar, ki sta pripravili pisno poročilo
in izročili prejeto gradivo vsem članom NO in za arhiv NO.
4.2 NO predlaga pripravo pravilnika o delovanju predstavnikov Občine Jesenice,
imenovanih s strani Občinskega sveta Občine Jesenice v svetih javnih zavodov,
javnem podjetju itd., ki jih v skladu z veljavno zakonodajo imenuje Občinski svet
Občine Jesenice.
4.3 NO predlaga čimprejšnjo pripravo pregleda predstavnikov in predstavnic Občine
Jesenice v svetih javnih zavodov, v javnem podjetju, katerih ustanoviteljica ali
soustanoviteljica je Občina Jesenice.
4.4 NO predlaga, da se občinski svet redno (enkrat letno) seznanja z delom javnih
zavodov, katerih so/ustanoviteljica je Občina Jesenice.
4.5 NO predlaga, da predstavniki in predstavnice Občine Jesenice v svetih javnih
zavodov in podjetij redno komunicirajo s pristojnim oddelkom in poročajo o svojem
delu.

5. Delovni osnutki poročil nadzorov
Vodje delovnih skupin so poročale o poteku štirih nadzorov, ki so se začeli s
posredovanjem ustreznih sklepov in predstavile delovne osnutke poročil.
1. Simona Štravs je predstavila nadzor Občine Jesenice in Zveze društev prijateljev
mladine Jesenice - otroško letovišče Pinea, Novigrad.
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2. Mirjam Noč je predstavila nadzor Občine Jesenice - investicija Avtobusno
postajališče in obračališče Tomšičeva.
3. Mag. Barbara Habe Sintič je predstavila nadzor Zavoda za šport Jesenice.
4. Mag. Rina Klinar pa nadzor Občine Jesenice - izplačila prejemkov in porabe
Posebne proračunske rezerve in Splošne proračunske rezervacije v letih 2017 in
2018.
V razpravi, v kateri so sodelovali vsi prisotni, so dopolnili osnutke poročil, se
dogovorili za dodatna vprašanja (Občina Jesenice, Zavod za šport Jesenice) in se
glede na druge neodložljive obveznosti dveh članic NO odločili, da prekinejo
obravnavo te točke dnevnega reda in 7. sejo nadaljujejo v petek, 15. 11. 2019, ob 16.
uri v istih prostorih, na kateri bodo sklepali o osnutkih poročil.
Predsednica je predlagala v sprejem naslednji
SKLEP 21/7:
1. Obravnava Točke 5 Delovni osnutki poročil se iz objektivnih razlogov
prekine in se nadaljuje v petek, 15. 11. 2019, ob 16. uri v istih prostorih.
2. Vodje delovnih skupin posredujejo predsednici dopolnjene osnutke poročil
za obravnavo na nadaljevanju seje.
3. Osnutke poročil je potrebno nadzorovancem posredovati najkasneje 18. 11.
2019.
4. Naslednja seja NO bo v ponedeljek, 9. 12. 2019, ob 17.00.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 7
ZA - 7

Sklep je bil sprejet.
Seja je bila prekinjena 7. 11. 2019 ob 19.50 in se je nadaljevala 15. 11. 2019 ob 16.
uri.

NADALJEVANJE 7. SEJE V PETEK, 15. 11. 2019, OB 16. URI
V PROSTORIH PISARNE DEPS CONSULTING, D. O. O. NA JESENICAH, CESTA
MARŠALA TITA 1
PRISOTNI ČLAN IN ČLANICE (V NADALJEVANJU ČLANI) NADZORNEGA
ODBORA OBČINE JESENICE (V NADALJEVANJU NO):
Simona Štravs, Mirjam Noč, Stanislav Pem, mag. Rina Klinar.
Opravičeno odsotni: mag. Barbara Habe Sintič, Žiga Jereb in mag. Miran Ozebek.
Predsednica je ugotovila, da je prisotna večina članov NO, zato lahko NO veljavno
sklepa.
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5. Delovni osnutki poročil nadzorov
Predsednica je povedala, da so vodje delovnih skupin posredovale dopolnjene
osnutke poročil za obravnavo na nadaljevanju seje.
V razpravi o delovnih osnutkih štirih nadzorov so sodelovali vsi prisotni.
V razpravi so se dogovorili za poenotenje nekaterih delov poročil (citiranje, vrstni red
aktov) ter opredelili vrste kršitev (nepravilnosti, napake, pomanjkljivosti).
Po razpravi je predsednica predlagala v sprejem
SKLEP 22/7:
1. Na podlagi 35. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/2015)
ter 28. In 29. člena Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Jesenice
(Uradni list RS, št. 44/2018) je NO sprejel OSNUTEK POROČILA O
OPRAVLJENEM NADZORU OBČINE JESENICE - investicija Avtobusno
postajališče in obračališče Tomšičeva.
2. Na podlagi 35. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/2015)
ter 28. In 29. Člena Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Jesenice
(Uradni list RS, št. 44/2018) je NO sprejel OSNUTEK POROČILAO
OPRAVLJENEM NADZORU OBČINE JESENICE - izplačila prejemkov in porabe
Posebne proračunske rezerve in Splošne proračunske rezervacije v letih 2017
in 2018.
3. Na podlagi 35. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/2015)
ter 28. In 29. Člena Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Jesenice
(Uradni list RS, št. 44/2018) je NO sprejel OSNUTEK POROČILA O
OPRAVLJENEM NADZORU Zavoda za šport Jesenice.
4. Na podlagi 35. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/2015)
ter 28. In 29. Člena Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Jesenice
(Uradni list RS, št. 44/2018) je NO sprejel OSNUTEK POROČILA O
OPRAVLJENEM NADZORU Občine Jesenice in Zveze društev prijateljev
mladine Jesenice - otroško letovišče Pinea, Novigrad.
5. Vodje delovnih skupin pripravijo čistopis osnutka poročila /redakcijski
popravki/ in ga posredujejo predsednici NO do 16. 11. 2019, da jih lahko 17. 11.
2019 posreduje članom NO, ki niso bili na seji, v skladu z dogovorom, zaradi
njihove objektivne odsotnosti.
6. Osnutke poročil posreduje nadzorovanim organom NO 18. 11. 2019.
7. Na decembrski seji bo NO obravnaval odgovore in pripravil končna poročila.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 4
ZA - 4

Sklep je bil sprejet.
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Naknadno so soglasje s sklepi od 1 do 7. pisno posredovali tudi mag. Barbara Habe
Sintič, Žiga Jereb in mag. Miran Ozebek.
7. seje je bila zaključena ob 20.40

ZAPISALA
Rina KLINAR

PREDSEDNICA
Simona ŠTRAVS
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