OBČINA JESENICE
Nadzorni odbor
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

Številka: 032-2/2013-3
Datum: 22. 2. 2013
SKRAJŠAN ZAPIS
20. SEJE NADZORNEGA ODBORA OBČINE JESENICE, KI JE BILA
V SREDO, 20. 2. 2013 OB 18.30 URI V KONFERENČNI SOBI OBČINE JESENICE
NA JESENICAH, CESTA ŽELEZARJEV 6
PRISOTNI ČLANI ODBORA:
Rajko Skubic - predsednik, Barbara Habe Sintič, Božidar Erjavec, Boris Smolej, Ivo
Ščavničar, Vojko Otovič in Franc Rožič
OPRAVIČENO ODSOTNI:
Župan - Tomaž Tom Mencinger
OSTALI PRISOTNI:
mag. Vitomir Pretnar - direktor občinske uprave in Simona Krese - tajnik Nadzornega
odbora
Seja se je pričela ob 18.30 uri.
Seja je potekala po naslednjem potrjenem
DNEVNEM REDU
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 19. seje Nadzornega odbora
z dne 19. 12. 2012
2. Poročilo o delu Nadzornega odbora za leto 2012
3. Sklep o izvedbi nadzora zaključnega računa proračuna občine Jesenice za
leto 2012
4. Sklep o izvedbi nadzora dela poslovanja javnega zavoda Gorenjske lekarne
5. Sklep o izvedbi nadzora področja proračunske porabe 12 - pridobivanje in
distribucija energetskih surovin v letu 2013
6. Sklep o izvedbi nadzora investicije ITP jeklo in narcise
7. Pristojnosti Nadzornega odbora na podlagi ZJN-2D
8. Obravnava gradiv posredovanih v sprejem Občinskemu svetu
9. Vprašanja in pobude
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1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 19. seje Nadzornega odbora
z dne 19. 12. 2012
V zvezi z realizacijo sklepov in zapisom prejšnje seje ni bilo pripomb, zato je
predsednik predlagal naslednji
SKLEP:
Potrdi se pregled sklepov in skrajšan zapis 19. seje Nadzornega odbora, z dne
19. 12. 2012.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 6
ZA - 6
PROTI - 0

Sklep je bil sprejet.
2. Poročilo o delu Nadzornega odbora za leto 2012
Nadzorni odbor je obravnaval pripravljen predlog poročila o delu v preteklem letu. Na
predlog ni bilo pripomb, zato je predsednik predlagal naslednji
SKLEP:
Nadzorni odbor je sprejel poročilo o delu Nadzornega odbora za leto 2012.
Poročilo se posreduje županu in Občinskemu svetu.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 7
ZA - 7
PROTI - 0

Sklep je bil sprejet.
3. Sklep o izvedbi nadzora zaključnega računa proračuna občine Jesenice za
leto 2012
Nadzorni odbor je obravnaval pripravljen predlog sklepa o izvedbi nadzora, v zvezi s
katerim ni bilo pripomb, zato je predsednik predlagal naslednji
SKLEP:
Nadzorni odbor je sprejel sklep o izvedbi nadzora zaključnega računa proračuna
občine Jesenice za leto 2012. Sklep se posreduje nadzorovani osebi.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 7
ZA - 7
PROTI - 0

Sklep je bil sprejet.
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4. Sklep o izvedbi nadzora dela poslovanja javnega zavoda Gorenjske lekarne
Nadzorni odbor je obravnaval pripravljen predlog sklepa o izvedbi nadzora, v zvezi s
katerim ni bilo pripomb, zato je predsednik predlagal naslednji
SKLEP:
Nadzorni odbor je sprejel sklep o izvedbi nadzora dela poslovanja javnega
zavoda Gorenjske lekarne. Sklep se posreduje nadzorovani osebi.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 7
ZA - 7
PROTI - 0

Sklep je bil sprejet.
5. Sklep o izvedbi nadzora področja proračunske porabe 12 - pridobivanje in
distribucija energetskih surovin v letu 2013
Nadzorni odbor je obravnaval pripravljen predlog sklepa o izvedbi nadzora, v zvezi s
katerim ni bilo pripomb, zato je predsednik predlagal naslednji
SKLEP:
Nadzorni odbor je sprejel sklep o izvedbi nadzora področja proračunske porabe
12 - pridobivanje in distribucija energetskih surovin v letu 2013. Sklep se
posreduje nadzorovani osebi.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 7
ZA - 7
PROTI - 0

Sklep je bil sprejet.
6. Sklep o izvedbi nadzora investicije ITP jeklo in narcise
Nadzorni odbor je obravnaval pripravljen predlog sklepa o izvedbi nadzora, v zvezi s
katerim ni bilo pripomb, zato je predsednik predlagal naslednji
SKLEP:
Nadzorni odbor je sprejel sklep o izvedbi nadzora investicije ITP jeklo in narcise.
Sklep se posreduje nadzorovani osebi.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 7
ZA - 7
PROTI - 0
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Sklep je bil sprejet.
7. Pristojnosti Nadzornega odbora na podlagi ZJN-2D
Nadzorni odbor se je seznanil z novimi pristojnostmi nadzornega organa naročnika,
katere določa Zakon o javnem naročanju - ZJN-2D in tolmačenjem Ministrstva za
finance, Direktorata za javno naročanje, iz katerega izhaja, da se za organ nadzora v
organih lokalne samouprave šteje nadzorni odbor.
V zvezi z izvajanjem te pristojnosti so se člani Nadzornega odbora dogovorili, da bo
Nadzorni odbor odločitve sprejemal praviloma na rednih sejah, v nujnih primerih pa na
dodatno sklicanih sejah. Glede gradiva za obravnavo se bo predsednik dogovoril z
občinsko upravo ob sklicu seje in pripravi gradiva za sejo.
8. Obravnava gradiv posredovanih v sprejem Občinskemu svetu
Mestni promet
Pomislek članov Nadzornega odbora se je nanašal na predvideno delitev mestnega
prometa in šolskih prevozov in vpliva take odločitve na višino skupnih stroškov
proračuna za obe storitvi. Odgovor je podal direktor občinske uprave in zagotovil, da
bo ocenjena višina stroškov ključna pri odločanju o izbiri izvajalca.
Izvajanje proizvodnje, dobave in odjema toplote iz vročevodnega omrežja
Občinskemu svetu je predstavljen načrt aktivnosti za spremembo proizvodnje, dobave
in odjema toplote iz vročevodnega omrežja oz. te javne službe. V razpravi je bilo
izpostavljena skrb za premoženje občine, tako da bo tudi v primeru koncesije
zagotovljena skrb za investicije in vzdrževanje infrastrukture ter zahteva, da storitev za
občane ne bo dražja. V ta namen je potrebno proučiti vse možnosti pri proizvodnji
toplote. Področje pridobivanja in distribucije energetskih surovin je sicer predmet
rednega nadzora Nadzornega odbora v letu 2013.
Po razpravi je bil predlagan naslednji
SKLEP
Nadzorni odbor predlaga, da v postopku priprave variant in odločanja o
spremembi izvajanja javne službe med drugim tudi:
- javno podjetje pripravi oceno možnosti prevzema proizvodnje toplotne
energije in
- občina predlaga Acroniju d.o.o., da takoj (in ne v treh letih) pristopi k
proučitvi možnosti izkoriščanja toplotne energije iz odpadne - vroče žlindre iz
elektro peči. Ohlajanje žlindre predstavlja negospodarno ravnanje s
potencialno toplotno energijo, prha za ohlajanje pod milim nebom in odcedne
vode v zemljo pa hkrati tudi ekološki problem.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 7
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ZA - 7
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
9. Vprašanja in pobude
Pobuda Nadzornega odbora Občine Žirovnica
Nadzorni odbor Občine Žirovnica je predlagal skupni sestanek glede poslovanja
javnega podjetja Jeko-In, d.o.o. Na sestanku predlagajo obravnavo vpliva dejavnosti
ogrevanja na celotno poslovanje javnega podjetja in s tem tudi na režijske stroške v
celoti ter na stroške deponije na Mali Mežakli, saj ta problematika zadeva tudi Občino
Žirovnica.
V razpravi so člani Nadzornega odbora izpostavili, da ima Nadzorni odbor Občine
Jesenice program dela in s tem redne nadzore za letošnje leto določene. Iz predloga
pa ni jasno razvidno ali gre za predlog izvedbe nadzora ali le za obravnavno zadeve
na skupnem sestanku. Nadzorni odbor namreč v skladu z Zakonom o lokalni
samoupravi svoje ugotovitve in ocene v zvezi s poslovanjem nadzorovanih oseb lahko
izda le v obliki poročila o ugotovitvah, ocenah in mnenjih ter s priporočili in predlogi.
Poleg tega je bilo v razpravi izpostavljeno, da o poslovnih odločitvah javnega podjetja
odločajo organi družbe in ustanoviteljici, zato je potrebno upoštevati ločitev funkcij
odločanja in izvajanja oz. pristojnosti omenjenih organov od pristojnosti Nadzornega
odbora, ki je pristojen za izvajanje nadzorov, ki vsebujejo ugotavljanje zakonitosti in
pravilnosti finančnega poslovanja ter učinkovitosti in gospodarnosti porabe
proračunskih sredstev. V razpravi je bil oblikovan naslednji
Zaključek:
Predsednika Nadzornega odbora Občine Žirovnica se povabi na naslednjo sejo
Nadzornega odbora, da njihov predlog podrobneje predstavi z vidika izvedbe,
vsebine in namena.

Seja je bila zaključena ob 20.00 uri.

Tajnik odbora:
Simona Krese

Predsednik
Rajko Skubic
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