OBČINA JESENICE
Nadzorni odbor
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

Številka: 032-3/2013-3
Datum: 27. 3. 2013
SKRAJŠAN ZAPIS
21. SEJE NADZORNEGA ODBORA OBČINE JESENICE, KI JE BILA
V SREDO, 27. 3. 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:
dr. Božidar Brudar - predsednik Nadzornega odbora Občine Žirovnica 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 20. seje Nadzornega odbora
z dne 20. 2. 2013
2. Predlog Nadzornega odbora Občine Žirovnica za skupni nadzor poslovanja
javnega podjetja Jeko-IN, d.o.o. Jesenice
3. Nadzor dela poslovanja javnega zavoda Zavod za šport Jesenice v letu 2011 odzivno poročilo
4. Nadzor področja proračunske porabe 12 - pridobivanje in distribucija
energetskih surovin v letu 2012 - odzivno poročilo
5. Načrt izvedbe nadzora Zaključnega računa proračuna Občine Jesenice za
leto 2012
6. Pristojnosti Nadzornega organa na podlagi ZJN-2D
7. Obravnava gradiv posredovanih v sprejem Občinskemu svetu
8. Vprašanja in pobude
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1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 20. seje Nadzornega odbora
z dne 20. 2. 2013
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 20. seje Nadzornega odbora, z dne
20. 2. 2013.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 7
ZA - 7
PROTI - 0

Sklep je bil sprejet.
2. Predlog Nadzornega odbora Občine Žirovnica za skupni nadzor poslovanja
javnega podjetja Jeko-IN, d.o.o. Jesenice
Na podlagi razprave na prejšnji seji Nadzornega odbora Občine Jesenice in povabila
se je seje Nadzornega odbora udeležil predsednik Nadzornega odbora Občine
Žirovnica, Dr. Božidar Brudar.
V razpravi so prisotni izpostavili koristnost sodelovanja nadzornih odborov pri nadzorih
skupnih izvajalcev javnih služb in izmenjavi izkušenj. Pri tem so opozorili tudi na
nujnost upoštevanja pristojnosti in odgovornosti, ki jih imajo v zvezi z nadzorom nad
poslovanjem družbe in izvajanjem javnih služb direktor, skupščina javnega podjetja,
skupni organ in obe občinski upravi. Glede konkretnega predloga za skupni nadzor
poslovanja javnega podjetja Jeko-IN, d.o.o. Jesenice pa so bili dani predlogi, da se
najprej oblikujejo vsebine, za nadzor katerih bi bila zainteresirana oba nadzorna
odbora, kar bo osnova za sprejemanje nadaljnjih odločitev.
Po razpravi je predsednik predlagal naslednja
SKLEPA:
1. Nadzorni odbor do junija pripravi predloge področij, na katerih bi izvedli
skupni nadzor poslovanja javnega podjetja Jeko-IN, d.o.o. Jesenice. Enako
se predlaga Nadzornemu odboru Občine Žirovnica.
2. Nadzorni odbor Občine Jesenice predlaga Nadzornemu odboru Občine
Žirovnica vzpostavitev sodelovanja tudi pri izmenjavi izkušenj v istovrstnih
nadzorih pri skupnih izvajalcih javnih služb.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 7
ZA - 7
PROTI - 0
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Sklepa sta bila sprejeta.
Predsednik Nadzornega odbora Občine Žirovnica, Dr. Božidar Brudar, je zapustil sejo.
3. Nadzor dela poslovanja javnega zavoda Zavod za šport Jesenice v letu 2011
- odzivno poročilo
Ugotovitve o prejetem odzivnem poročilu Zavoda za šport Jesenice sta podala člana
Nadzornega odbora, Barbara Habe Sintič in Franc Rožič, ki sta izvajala nadzor.
Ocenjujeta, da je javni zavod zgledno uredil področja poslovanja, za katera je
Nadzorni odbor podal priporočila. Tudi sodelovanje pri nadzoru je bilo konstruktivno.
Druge razprave ni bilo, zato je predsednik predlagal naslednji
SKLEP:
Nadzorni odbor je obravnaval odzivno poročilo Zavoda za šport Jesenice,
podanega na podlagi opravljenega nadzora dela poslovanja javnega zavoda v
letu 2011. Odziv zavoda je zelo pozitiven, kar se odraža v sprejetih ukrepih.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 7
ZA - 7
PROTI - 0

Sklep je bil sprejet.
4. Nadzor področja proračunske porabe 12 - pridobivanje in distribucija
energetskih surovin v letu 2012 - odzivno poročilo
Ugotovitve o prejetem odzivnem poročilu javnega podjetja Jeko-in, d.o.o. Jesenice in
Občine Jesenice sta podala člana Nadzornega odbora, Božidar Erjavec in Boris
Smolej, ki sta izvajala nadzor. Ker je področje pridobivanje in distribucija energetskih
surovin predmet nadzora Nadzornega odbora tudi v letošnjem letu, je bilo predlagano,
da se dejansko upoštevanje priporočil in rezultate navedenih ukrepov iz obeh preteklih
nadzorov preveri pri nadzoru v letošnjem letu. Po razpravi je predsednik predlagal
naslednji
SKLEP:
Nadzorni odbor je obravnaval odzivni poročili javnega podjetja Jeko-in, d.o.o.
Jesenice in Občine Jesenice, podani na podlagi opravljenega nadzora področja
proračunske porabe 12 - pridobivanje in distribucija energetskih surovin v letu
2012. Navedbe iz odzivnega poročila bodo predmet nadzora tega področja v letu
2013.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 7
ZA - 7
PROTI - 0
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Sklep je bil sprejet.
5. Načrt izvedbe nadzora Zaključnega računa proračuna Občine Jesenice za
leto 2012
Pripravljen načrt izvedbe nadzora je predstavil predsednik Nadzornega odbora. Na
pripravljeni načrt ni bilo pripomb, dogovorjen pa je bil spremenjen termin majske seje
Nadzornega odbora, ki bo en dan prej kot je bilo načrtovano in sicer 21. 5. 2013. Na
naslednjo sejo Nadzornega odbora se povabi odgovorne uslužbence občinske uprave.
SKLEP:
Nadzorni odbor je sprejel načrt izvedbe nadzora Zaključnega računa proračuna
Občine Jesenice za leto 2012.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 7
ZA - 7
PROTI - 0

Sklep je bil sprejet.
6. Pristojnosti Nadzornega organa na podlagi ZJN-2D
Nadzorni odbor se je seznanil s spremenjenim tolmačenjem glede izvajanja
pristojnosti nadzornega organa naročnika, katere določa Zakon o javnem naročanju ZJN-2D, katerega je podalo Ministrstvo za pravosodje in javno upravo. Iz omenjenega
novega tolmačenja izhaja, da se za organ nadzora v organih lokalne samouprave v
smislu določb Zakona o javnem naročanju šteje občinski svet.
7. Obravnava gradiv posredovanih v sprejem Občinskemu svetu
Razprave ni bilo.
8. Vprašanja in pobude
Vprašanj in pobud ni bilo.

Seja je bila zaključena ob 20.30 uri.

Tajnik odbora:
Simona Krese

Predsednik
Rajko Skubic
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