OBČINA JESENICE
Nadzorni odbor
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi, 37. člena Statuta Občine
Jesenice (Uradni list RS, št. 1/2006, 102/2007 in 34/2009) in 42. člena Poslovnika o
delu Nadzornega odbora (Uradni list RS, št. 14/2006) ter Programa dela Nadzornega
odbora za leto 2011 je Nadzorni odbor Občine na svoji 9. seji, dne 23. 11. 2011,
sprejel

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU
PROJEKTA: DEPONIJA MALA MEŽAKLJA IN
PROJEKTA: SORTIRNICA KOMUNALNIH ODPADKOV
I. POVZETEK
Člani NO Občine Jesenice so pregledali in obravnavali določena področja
proračunske porabe 15 - varovanje okolja s postavke 1502 - Zmanjševanje
onesnaževanja, kontrola in nadzor (15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki; 8150
- Gradnja in vzdrževanje odlagališč). Za nadzor so se člani NO odločili pregledati
projekta Deponija Mala Mežaklja (visok obseg sredstev) in Sortirnica komunalnih
odpadkov (zaradi nerealizacije) iz podpostavke 8150. Pripravili smo vprašanja ter
ugotovitve, v zvezi s katerimi so predstavniki občinske uprave - Komunalna direkcija
posredovali v pregled dokumentacijo projektov ter podali dodatne podrobnejše
obrazložitve.
V skladu s ciljem nadzora so se člani NO usmerili predvsem na ugotavljanje
upoštevanja predpisov in občinskih odlokov na tem področju, zakonitosti in
pravilnosti izvedbe javnega naročila, pravilnost postopkov pridobitve koncesije ter na
učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih proračunskih sredstev.
V okviru ciljev, namena in obsega opravljenega nadzora NO ni ugotovil kršitev na
projektu Deponija Mala Mežaklja in projektu Sortirnica komunalnih odpadkov. Vsi
pregledani dokumenti so pripravljeni v skladu s predpisi, ki določajo postopke
načrtovanja, javnega naročanja, pravilnosti izvedbe postopka izbire koncesionarja za
opravljanje obvezne gospodarske javne službe obdelave mešanih komunalnih
odpadkov v Občini Jesenice, pregleda stanja projekta izgradnje sortirnice in pričetka
izvajanja dejavnosti obdelave mešanih komunalnih odpadkov, vrednotenja
posameznih postavk investicije, pravilnosti postopkov spremljanja in izvajanja
izbrane investicije ter podobno.
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Glede določenih vprašanj, povezanih z nadzorom omenjenih projektov smo od
Komunalne direkcije prejeli ustrezna pojasnila. Ne glede na navedeno je NO na
posameznih delih projekta Sortirnica komunalnih odpadkov izrazil pomisleke.
Tako je NO ugotovil, da so manjša neskladja glede rokov za predložitev zavarovanj
oziroma bančnih garancij s strani koncesionarja, zemljišča, potrebna za izvajanje
dejavnosti sortiranja komunalnih odpadkov še niso pridobljena v celoti, koncesionar
je zamujal pri predložitvi finančnih zavarovanj oziroma bančnih garancij ter z
izgradnjo objektov sortirnice in posledično seveda s pričetkom izvajanja dejavnosti.

II. PODATKI O NADZORU
1. Nadzorni odbor v sestavi:
1. Ivo Ščavničar,
2. Vojko Otovič.
2. Poročevalec:
Vojko Otovič
3. Izvedenec /izvedenci/: niso bili vključeni v nadzor.
4. Ime nadzorovanega organa
Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice; www.jesenice.si
5. Predmet nadzora
Nadzor proračunske porabe 15 – varovanje okolja in naravne dediščine.

-

-

Okvirno je bil pregledan celoten program 1502 (Zmanjševanje onesnaževanja,
kontrola in nadzor) in določeni projekti:
OB041-08-0027 Deponija Mala Mežaklja – zaradi obsega sredstev,
OB041-09-0003 Sortirnica komunalnih odpadkov – zaradi 100% nerealizacije,
OB041-06-0039 Komunalna infrastruktura C. C. Tavčarja – zaradi nerealizacije,
OB041-10-0005 GORKI – SISTEM JESENICE – zaradi razmeroma velikih
sredstev iz katerih je bila pokrita le izdelava dokumentacije,
OB041-08-0014 Zoisov park – edini s področja varovanja naravne dediščine in
kot relativno uspešen.
Program vsebuje podprograma Zbiranje in ravnanje z odpadki ter Ravnanje z
odpadno vodo. Podrobneje si je NO ogledal prvi podprogram in znotraj njega še
dejavnost 8150 - Gradnja in vzdrževanje odlagališč. Na osnovi pregledane
dokumentacije sta bila izbrana dva projekta za natančnejši pregled:
OB041-08-0027 Deponija Mala Mežakla,
(največja realizacija znotraj dejavnosti – Gradnja in vzdrževanje odlagališč)
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-

OB041-09-0003 Sortirnica komunalnih odpadkov
(izvedba na podlagi koncesije, brez realizacije v letu 2010).

6. Obdobje nadzora
20.4.2011 do 14.9.2011

III. UVOD
1. Osnovni podatki o nadzorovanemu organu
1.1. Organi in organiziranost ter število zaposlenih

Organi občine
a. župan: Tomaž Tom Mencinger, nepoklicno opravljanje funkcije
b. občinski svet: 28 članov
c. nadzorni odbor: 7 članov
Občina ima devet ožjih delov občine (krajevnih skupnosti), ki nimajo statusa pravne
osebe javnega prava.
Občinska uprava je organizirana v občinskem uradu, ki ima posamezne notranje
organizacijske enote. V okviru občinske uprave je ustanovljen Kabinet župana in
notranje organizacijske enote: Oddelek za gospodarstvo, Oddelek za družbene
dejavnosti in splošne zadeve, Oddelek za finance, plan in analize, Oddelek za okolje
in prostor ter Komunalna direkcija. V občinski upravi je zaposlenih preko 50 javnih
uslužbencev.
1.2. Kratek opis področij dela, pristojnosti in odgovornosti z navedbo odgovorne
osebe med opravljanjem nadzora in odgovorne osebe v času, na katerega se nadzor
nanaša

Občina Jesenice je temeljna samoupravna lokalna skupnost, ustanovljena z
Zakonom o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (ZUODNO, UL RS št.
60/1994 in spr.). Občina Jesenice je pravna oseba javnega prava s pravico
posedovati, pridobivati, razpolagati in upravljati z vsemi vrstami premoženja. Občina
po svojih organih samostojno ureja in opravlja vse lokalne zadeve javnega pomena,
določene z zakonom in statutom občine.
Občino Jesenice predstavlja in zastopa župan. Med izvajanjem nadzora je bil
odgovorna oseba župan Tomaž Tom Mencinger.
1.3. Sodelovanje med odborom in nadzorovanim organom med opravljanjem nadzora

Člani NO so organizirali dva sestanka na Komunalni direkciji, kjer so pridobili
dodatne obrazložitve in potrebno dokumentacijo na vpogled.
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Na prvem sestanku 25. 05. 2011, ki se ga je s strani Komunalne direkcije udeležila
ga. Asna Stošić s Komunalne direkcije je bila najprej okvirno pregledan celoten
program 1502 (Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor) in določeni projekti,
ki jih je NO podrobneje preveril. Na osnovi pregledane dokumentacije in obrazložitev
Komunalne direkcije so člani NO izbrali dva projekta (Deponija Mala Mežakla in
Sortirnica komunalnih odpadkov) za natančnejši pregled.
Zaradi obsežnega števila dokumentov je NO organiziral še drugi sestanek na
Komunalni direkciji, in sicer 23. 08. 2011, kjer sta bila prisotna direktor direkcije g.
Marko Markelj in ga. Asne Stošić. Dokumentacija, ki je bila dodatno pregledana, je
obsegala potrebne dodatne informacije glede kronologije izvedbe nadzorovanih
projektov.
d. Pravna podlaga za izvedbo nadzora
Nadzor je bil opravljen v skladu s programom dela NO Občine Jesenice za leto 2011
in na podlagi Sklepa o izvedbi nadzora, sprejetega na 4. seji NO Občine Jesenice, z
dne 20.04.2011.
Ostale pravne podlage:
- Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, z vsemi spremembami)
- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS št. 100/05, 21/06)
- Statut občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/2006)
- Zakon o javnem naročanju (UL RS 128/06, 16/08)
- Zaključni račun Občine Jesenice za leto 2010
e. Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora
Datum sklepa: 20.4.2011
Številka sklepa: 032-14/2011-1
f. Namen in cilj nadzora
Nadzor članov NO je obsegal celoten pregled področja proračunske porabe 15 –
varovanje okolja s postavke, z namenom izbire posameznih projektov znotraj te
postavke. Za nadzor so se člani NO odločili pregledati projekta Deponija Mala
Mežaklja in Sortirnica komunalnih odpadkov, in sicer predvsem glede upoštevanja
predpisov in občinskih odlokov na tem področju, zakonitosti in pravilnosti izvedbe
javnega naročila, pravilnost postopkov pridobitve koncesije ter na učinkovitost in
gospodarnost porabe občinskih proračunskih sredstev.
5. Način dela
Nadzor so opravili člani NO Občine Jesenice na sledeč način:
- priprava načrta izvedbe nadzora,
- pregled določil najpomembnejših predpisov in podatkov o predmetu nadzora,
- pregled posredovane dokumentacije izbranih projektov,
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- priprava pisnih vprašanj, ugotovitev oz. mnenj in po potrebi zahteva dodatnih
obrazložitev oz. odgovorov,
- sestanek z odgovornimi osebami revidiranca,
- priprava osnutka poročila,
- na podlagi ugotovitev se izdela poročilo o izvedenem nadzoru in ugotovitvah.
Osnutek poročila o opravljenem nadzoru je NO sprejel na svoji 8. seji, 16. 10. 2011.
Občina Jesenice, kot nadzorovani organ, pripomb v zvezi z ugotovitvami ni
posredovala, podala pa je dodatna pojasnila, z dne 14. 11. 2011. Nadzorni odbor je
dana pojasnila upošteval pri pripravi končnega poročila, zato usklajevanja pri pripravi
končnega poročila niso bila potrebna.

IV. UGOTOVITVENI DEL
V okviru projekta Deponija Mala Mežakla so bili pregledani sledeči dokumenti:
-

Pogodbo o najemu komunalne infrastrukture odlagališča nenevarnih odpadkov
Mala Mežakla (vključno z Aneksom 1),
Pregled po stroškovnih nosilcih, predvsem pa:
o Prodajna pogodba št. II/02-280-021/2010 o dobavi strojne opreme za
pripravo in mešanje komposta,
o Pogodba št. II/02-280-208/2009 za dobavo in polaganje prekrivne
membrane za začasno prekrivanje odlagališča – 1. faza,
o Pogodba št. II/02-280-192/2010 - dobava in polaganje prekrivne
membrane za začasno prekrivanje odlagališča nenevarnih odpadkov Mala
Mežakla - II. Del,
o Pogodba št. II/02-280-106/2010 za izdelavo projektne dokumentacije
"Prilagoditev odlagališča nenevarnih odpadkov Mala Mežakla" 1. faza gradnja vstopnega platoja z objekti…

NO je preveril Pregled po stroškovnih nosilcih iz dejavnosti 8150 in ugotovil, da so v
skladu z letnim načrtom in da se zneski ujemajo s podatki v zaključnem
računu.Podrobneje je NO pregledal tudi postavko Oprema za mešanje komposta, ki
je znašala 61.277,58 € in tako edina presegala mejo 40.000 € za nakup opreme, nad
katero je investicijo potrebno izvesti z odprtim zbiranjem ponudb. Vse postopke v
zvezi z nabavo je izvedel Jekoin, občine lastnice deponije MM pa so vsaka za svoj
delež podpisale pogodbo z dobaviteljem opreme.
NO ugotavlja, da je bil postopek voden in izpeljan ustrezno: objava obvestila o
naročilu na Portalu javnih naročil UL RS, izbira ponudnika (javil se je en sam), objava
o oddaji naročila na Portalu in podpis pogodbe.
Na podlagi pregledane dokumentacije, in pojasnil Komunalne direkcije, so člani NO
dobili zadovoljive odgovore s strani omenjenih predstavnikov.
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V okviru projekta Sortirnica komunalnih odpadkov so bili pregledani sledeči
dokumenti:
-

-

Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje obvezne
gospodarske javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov v Občini
Jesenice (UR RS št. 53, z dne 2.7.2010),
Sklep o začetku postopka javnega razpisa in objava v Uradnem listu ter razpisna
dokumentacija,
Razpisna dokumentacija, javno odpiranje ponudb, preučitev ponudb, poročilo
strokovne komisije,
Odločba o podelitvi koncesije št. 354-80/2010-14 z dne 26.8.2010,
Koncesijska pogodba za izvajanje gospodarske javne službe obdelave mešanih
komunalnih odpadkov in Pogodba o podelitvi stavbne pravice z dne 19.10.2010,
Dopisi in zabeležke s sestankov Komunalne direkcije s koncesionarjem glede
izgradnje objektov…

V nadaljevanju so povzete aktivnosti, ki so bile izvedene pri izbiri koncesionarja za
opravljanje obvezne gospodarske javne službe obdelave mešanih komunalnih
odpadkov v Občini Jesenice in opravljanju te dejavnosti:
-

12. 1. 2010 pričela veljati sprememba Zakona o varstvu okolja, ki je obdelavo
mešanih komunalnih odpadkov določila za obvezno gospodarsko javno službo,
- 30. 4. 2010 sprejet Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za
opravljanje obvezne gospodarske javne službe obdelave mešanih komunalnih
odpadkov v Občini Jesenice, pričel veljati 15. 5. 2010,
- priprava razpisne dokumentacije,
- 2. 7. 2010 - Sklep o začetku postopka javnega razpisa in objava v Uradnem listu
ter razpisna dokumentacija na spletni strani občine,
Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske
javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov v občini Jesenice je bil
objavljen dne 2. 7. 2010 v Uradnem listu RS, št. 53/2010. Rok za oddajo ponudb je
bil 3. 8. 2010. Na javni razpis sta prispeli dve pravilno opremljeni in pravočasni
ponudbi in sicer ponudba podjetja Gorenje Surovina d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5,
Maribor, ki je podal skupno ponudbo s podjetjema Publicus d.o.o., Vodovodna cesta
97, Ljubljana in Iskra Vzdrževanje d.d., Savska loka 4, Kranj ter ponudba podjetja
Ecologic d.o.o., Slovenčeva ulica 95, Ljubljana, ki je podal samostojno ponudbo.
- 3. 8. 2010 - javno odpiranje ponudb in preučitev ponudb,
Javno odpiranje ponudb, ki ga je vodila strokovna komisija, imenovana s sklepom
župana z dne 28. 7. 2010, št. 024-1/2010, je bilo opravljeno dne 3. 8. 2010.
- 25. 8. 2010 - poročilo strokovne komisije,
V skladu z določili koncesijskega akta je strokovna komisija, ki jo je na podlagi 23.
člena Odloka s sklepom z dne 18. 6. 2010, št. 024-1/2010 imenoval župan, pripravila
pregled in analizo prispelih vlog, vključno z ugotovitvami o izpolnjevanju pogojev.
Tako je bilo ugotovljeno (v poročilu z dne 25. 8. 2010), da sta ponudnika ponudbi
predložila vse obrazce, kot izhaja iz predmetne razpisne dokumentacije in da sta
ponudbi popolni, pravočasni ter pravilno opremljeni.
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26. 8. 2010 - Odločba o podelitvi koncesije za opravljanje obvezne občinske
gospodarske javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov v Občini
Jesenice,
Dodelila se je gospodarski družbi Gorenje Surovina d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5,
Maribor, ki je podala skupno ponudbo z gospodarskima družbama Publicus d.o.o.,
Vodovodna cesta 97, Ljubljana, Iskra Vzdrževanje d.d., Savska loka 4, Kranj.
Koncesija se podeli za obdobje 10 let. Koncesijsko obdobje začne teči z dnem
pričetka izvajanja dejavnosti oziroma najkasneje s 1. 1. 2011.
- 16. 9. 2010 - poziv izbranim ponudnikom, da glede na razpisno dokumentacijo
predložijo skupno pogodbo,
- 27. 9. 2010 - predložitev Pogodbe o skupni izvedbi dejavnosti,
- 19. 10. 2010 - sklenitev Koncesijske pogodbe in Pogodbe o podelitvi stavbne
pravice,
- 21. 10. 2010 - vložen zemljiškoknjižni predlog na zemljiško knjigo za vpis stavbne
pravice,
- 15. 11. 2010 - poziv koncesionarju, da predloži bančno garancijo za dobro in
pravočasno izgradnjo infrastrukture,
- 8. 12. 2010 - poziv koncesionarju na predložitev podatkov, v kateri fazi je
izgradnja sortirnice in vabilo na sestanek,
- 16. 12. 2010 - sestanek s koncesionarjem glede pregleda stanje projekta
izgradnje sortirnice in pričetka izvajanja dejavnosti obdelave mešanih komunalnih
odpadkov,
- 22. 12. 2010 - predložena bančna garancija,
- 24. 12. 2010 - predložen plan aktivnosti izvedbe projekta,
- 3. 3. 2011 - poziv koncesionarju za podaljšanje bančne garancije,
- 21. 3. 2010 - urgenca koncesionarju za predložitev bančne garancije,
- 13. 4. 2011 - predložitev dodatka o podaljšanju bančne garancije,
- 12. 5. 2011 - dopis koncesionarju, da izvedba ne poteka v skladu s planom in da
sporočijo razloge za to in v kateri fazi je projekt.
Projekt Sortirnica komunalnih odpadkov je bil predviden v proračunu Občine
Jesenice za leto 2010, posamezne aktivnosti v zvezi z izgradnjo sortirnice pa so se
izvajale že v prejšnjih letih. Z uveljavitvijo spremembe Zakona o varstvu okolja je
sortiranje komunalnih odpadkov postalo tudi zakonska obveza. Cilj projekta za leto
2010 je bil podelitev koncesije za izgradnjo sortirnice in začetek obratovanja v drugi
polovici leta. Naloge občine v zvezi s tem je bila pridobitev koncesionarja in
pridobitev zemljišč potrebnih za nemoteno delo sortirnice.
NO ugotavlja, da so bili postopki podelitve koncesije izvedeni korektno in v skladu z
zakonodajo: sprejetje Odloka o podelitvi koncesije, priprava dokumentacije in objava
razpisa (UR RS št.53/2.7.2010/str. 1735) za podelitev koncesije, zbiranje ponudb
(prejeti sta bili dve ponudbi), izbira najugodnejšega ponudnika, izdaja Odločbe o
podelitvi koncesije, podpis pogodbe, prenos stavbnih pravic na koncesionarja in
pridobitev Okoljevarstvenega dovoljenja (v letu 2011).
Med dokumenti so bila manjša neskladja glede rokov za predložitev zavarovanj
oziroma bančnih garancij s strani koncesionarja in glede izhodiščne cene za storitve
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koncesionarja. Ker so dosedanji koncesionarji za izvedbo pogodbenih obveznosti
ustanovili novo podjetje, bi kazalo neskladja odpraviti v pogodbi, ki bo sklenjena z
novim koncesionarjem. Gre za razliki med:
- členom razpisa (dikcijo, kot jo menda razumeta koncendent in koncesionar) in
17. členom Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije oziroma 21.
členom koncesijske pogodbe za izvajanje gospodarske javne službe obdelave
mešanih komunalnih odpadkov
- ponudbo izbranega koncesionarja (kot je opisano v Obrazložitvi odločbe o izbiri
koncesionarja) in 8. ter 9. členom Koncesijske pogodbe.
Zemljišče potrebno za izvajanje dejavnosti sortiranja komunalnih odpadkov je
pridobljeno skoraj v celoti. Vzrok za manjkajoči manjši del je predvsem počasno
delovanje Sklada kmetijskih zemljišč. Pomembno je dejstvo, da manjkajoči del v
nobenem pogledu ne ovira koncesionarja pri izgradnji vseh objektov sortirnice in da
so stavbne pravice za del zemljišča potrebnega za izgradnjo že prenesene na
koncesionarja. Kljub temu je koncesionar zamujal z izgradnjo objektov sortirnice in
posledično seveda s pričetkom izvajanja dejavnosti, kar ima lahko za posledico, da
se zaradi nesortiranja komunalnih odpadkov odlagališče polni bolj, kot bi se sicer.
Menimo, da je bil rok za izgradnjo infrastrukture oziroma za pričetek izvajanja
dejavnosti, odločno prekratek, še posebej glede na predvideno vrednost investicije
(3,3 mio €). Po pogodbi, podpisani 19.10.2010, je bil ta rok 1.1.2011, torej je bilo na
volje le 44 dni.
Mnenja NO je, da kljub temu, da koncesionar zamuja in s tem škodi občini, ne bi bilo
primerno prekiniti sodelovanja, saj bi s tem začetek dejavnosti sortiranja komunalnih
odpadkov prestavili na nedoločen čas. Vseeno pa bi bilo prav preveriti, ali je
koncesionar oziroma njihova skupina še sposobna izpolniti pogodbene obveznosti in
če je, v kakšnem roku. Na podlagi ugotovitev bi lahko sklenili ustrezne anekse k
pogodbi in morda ugotovili kaj je možno storiti, da se pospeši izvedba projekta.
Omeniti je potrebno tudi, da bi bilo morda dobro, da bi za zavarovanje zgornje meje
cene storitve le-ta spadala v razpisno dokumentacijo oziroma se bi določila na
podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb. Vsekakor bo tak izračun potreben pri oblikovanju nove
cene komunalnih storitev za občane.

V. PRIPOROČILA IN PREDLOGI
NO ima naslednja priporočila in predloge za projekt Sortirnica komunalnih odpadkov:
-

NO je ugotovil, da so manjša neskladja oziroma razlike glede rokov za predložitev
zavarovanj oziroma bančnih garancij s strani koncesionarja in glede izhodiščne
cene za storitve koncesionarja. V izogib razlikam v razumevanju, bi kazalo
neskladja odpraviti v pogodbi, ki bo sklenjena z novim koncesionarjem.
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-

Zemljišča, potrebna za izvajanje dejavnosti sortiranja komunalnih odpadkov v
času nadzora še niso pridobljena v celoti, pa kljub temu ta manjkajoči del ne bi
smel biti glavni razlog, da je koncesionar zamujal pri izgradnji vseh objektov
sortirnice in posledično seveda s pričetkom izvajanja dejavnosti, kar ima lahko za
posledico, da se zaradi nesortiranja komunalnih odpadkov odlagališče polni bolj,
kot bi se sicer. Nasprotno pa je treba poudariti, da je bil rok za izgradnjo
infrastrukture oziroma za pričetek izvajanja dejavnosti prekratek, saj je bilo na
voljo le 44 dni.

-

Mnenje NO je, da kljub temu, da koncesionar zamuja in s tem škodi občini, ne bi
bilo primerno prekiniti sodelovanja, saj bi s tem začetek dejavnosti sortiranja
komunalnih odpadkov prestavili na nedoločen čas. Dosedanjui koncesionarji so
za izvajanje dejavnosti sortiranja komunalnih odpadkov ustanovili novo podjetje,
na katerega želijo prenesti vse obveznosti in pravice iz pogodbe. Skrbno je
potrebno preveriti, ali je novo podjetje (Ekogor) sposobno izpolniti obveznosti in
odpraviti pomankljivosti, zaradi katerih prihaja do zamud.

Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi in 40. ter 42. člena Statuta Občine
Jesenice sta Občinski svet in župan dolžna to poročilo Nadzornega odbora
obravnavati in upoštevati priporočila in predloge v skladu s svojimi pristojnostmi ter o
sprejetih ukrepih obvestiti Nadzorni odbor z odzivnim poročilom. Rok za predložitev
odzivnega poročila je 90 dni.

Datum: 23. 11. 2011
Številka: 032-14/2011-4

Zapisala:
Ivo Ščavničar
Vojko Otovič
Predsednik Nadzornega odbora
Rajko Skubic

Vročiti:
Občina Jesenice, župan
Občinski svet Občine Jesenice

9

