OBČINA JESENICE
Nadzorni odbor
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

Številka: 032-7/2013-2
Datum: 24. 4. 2013
SKRAJŠAN ZAPIS
22. SEJE NADZORNEGA ODBORA OBČINE JESENICE, KI JE BILA
V SREDO, 24. 4. 2013 OB 18.30 URI V SEJNI DVORANI 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, Vera Djurić Drozdek
OSTALI PRISOTNI:
Vitomir Pretnar, direktor občinske uprave, Brigita Džamastagič, vodja Oddelka za
finance, plan in analize, Marko Markelj, direktor Komunalne direkcije, Petra Dečman,
vodja Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve, Valentina Gorišek, vodja
Oddelka za okolje in prostor 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 21. seje Nadzornega odbora
z dne 27. 3. 2013
2. Nadzor Zaključnega računa proračuna Občine Jesenice za leto 2012
3. Vprašanja in pobude

1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 21. seje Nadzornega odbora
z dne 27. 3. 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 21. seje Nadzornega odbora, z dne
27. 3. 2013.
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GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 7
ZA - 7
PROTI - 0

Sklep je bil sprejet.
2. Nadzor Zaključnega računa proračuna Občine Jesenice za leto 2012
Predsednik Nadzornega odbora je uvodoma podal splošne ugotovitve v zvezi z
zaključnim računom občine. Na sejo so bili vabljeni predstavniki občinske uprave z
namenom posredovanja odgovorov na vprašanja in ugotovitve članov Nadzornega
odbora.
V nadaljevanju je potekala obravnava zaključnega računa proračuna občine po
posameznih področjih porabe proračunskih sredstev in ostalih dokumentih, ki
sestavljajo zaključni račun. Ugotovitve, mnenja in vprašanja pa so podali člani
Nadzornega odbora, ki so bili zadolženi za podrobnejši pregled posameznega dela
zaključnega računa. Na vprašanja in ugotovitve Nadzornega odbora so odgovarjali
prisotni predstavniki občinske uprave. V razpravi so bila podana naslednje vprašanja
in pobude ter pomembnejše ugotovitve in mnenja:
1. PU 1000 - Občinski svet, Področje 01 - Politični sistem
-

proračunska postavka 1020 - Financiranje političnih strank (stran 136): del
sredstev je bilo namenjenih delovanju Mladinskega sveta, za kar naj občina
predloži pisno obrazložitev glede pravne podlage, namena financiranja in
določitve višine sredstev.

-

javna objava gradiv za seje občinskega sveta predstavlja transparentno in
uspešno poslovanje na tam področju.

2. PU 2000 - Nadzorni odbor, Področje 02 - Ekonomska in fiskalna administracija,
proračunska postavka 2000 - Delovanje Nadzornega odbora (stran 139): pri oceni
učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja je navedeno, da
negativnih posledic v zvezi z delovanjem nadzornega odbora ni zaznati, kar naj
pripravljavci pri pripravi prihodnjih ocen spremenijo.
3. PU 3000 - Župan, Področje 01 - Politični sistem
- proračunska postavka 3070 - Informiranje (stran 140) je bilo tudi v letu 2012
kljub skupnemu nastopu občine vključeno v finančni načrt proračunskega
uporabnika župan in občinska uprava.
- proračunska postavka 3070 - Informiranje (stran 141): predloži naj se pisno
poročilo v zvezi z izdajanjem občinskega časopisa (izbira izvajalca, sklenjena
pogodba, medsebojne pravice in obveznosti, plačila občine).
- proračunska postavka 3070 - Informiranje (stran 141): Posreduje naj se pisni
odgovor kolikšen je letni strošek spremljanja medijev preko agencije Press
cliping in ali je to glede na ostale dostopne vire potrebno?
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4. PU Občinska uprava, področje 04, proračunska postavka 5020 - Informacijska
infrastruktura (stran 166): Poraba na postavki je delno obrazložena, delno pa
namen porabe ni razviden. Zato naj se predloži pregled izdatkov na tej postavki.
5. PU Občinska uprava, področje 06, proračunska postavka 7000 - Razvojni projekti
(stran 169): po pregledu vsebine projekta City Impulses bodo posredovana
morebitna dodatna vprašanja.
6. PU Občinska uprava, področje 10, Glavni program 1003 - Aktivna politika
poslovanja (stran 65):
- Zaprosilo za pisna pojasnila v kakšni smeri gre razvoj zaposlitvenih programov,
kakšno je njegovo uresničevanje in s čim se meri vključevanje v aktivno politiko
zaposlovanja. Poleg tega se navaja ustrezno štipendijsko politiko, zato naj se
obrazloži katera to je in kje je določena.
- Posreduje naj se podatek kakšen delež brezposelnih, vključenih v javna dela, je
bil po prenehanju programa dejansko zaposlenih.
7. PU Občinska uprava, področje 18 - Kultura, šport in nevladne organizacije (stan
232 - 244): opaziti je napredek na tem področju. V primerjavi s preteklimi leti je
manj navedb o prenosu aktivnosti v naslednje leto.
8. PU Občinska uprava, področje 16, proračunska postavka 8230 - Gradnja in
vzdrževanje vodovodnih sistemov (stran 221): Pretekla vlaganja na tem področju
so bila prenizka, se pa poskuša stanje v tem mandatu izboljšati. Potrebe po
operativnem programu so večje od sposobnosti občine. Ker se je tudi v lanskem
letu izvedba načrtovanega projekta rekonstrukcije vodovoda v naselju Podmažakla
zamaknila zaradi zamika projekta Gorki, ki vključuje vzporedno izgradnjo
kanalizacije, je bila dana pobuda, da naj ima občina pripravljene rezervne projekte,
ki bodo v takih primerih lahko realizirani.
9. PU Občinska uprava, področje 14, proračunska postavka 7100 - Razvojni programi
in projekti, projekt OB041-10-0006 ITP Jeklo in narcise (stran 33): Posreduje naj se
obrazložitev razlogov za tako veliko povečanje veljavnega plana glede sprejeti
proračun.
10.PU Občinska uprava, področje 19 - izobraževanje (stran 244 - 253):
- proračunske postavke 6420, 6430 in 6450: opisi investicijskih transferov so pri
osnovnih šolah enaki, čeprav so bila sredstva npr. pri Osnovni šoli Toneta
Čufarja namenjena ne le za izvedbo manjših investicijsko vzdrževalnih del
ampak tudi za izdelavo projektne dokumentacije.
-

proračunska postavka 6671 - Regresiranje obvezne dejavnosti učencev (stran
252): kaj je vključeno pod regresiranje obveznih dejavnosti?
11.PU Občinska uprava, področje 13 - promet, prometna infrastruktura in
komunikacije:
- podprogram 13029002 - investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
(stran 75, 76, 192 in 193): Garancijska doba za izvedena dela je 3 do 5 let, kar
se ocenjuje kot prekratek rok.
- podprogram 13029003 - urejanje cestnega prometa (stran 76, 194 in 195):
Pobuda za pospešitev izvajanja investicij v parkirišča, uvedbo sistema
parkiranja (tudi plačljivega), ustrezno gospodarjenje tudi s parkiriščem za
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-

tovorna vozila na Plavškem travniku, torej za urejenost in hkrati gospodarno
ravnanje tudi s tem premoženjem občine.
podprogram 13029004 - cestna razsvetljava (stran 77197 in 198): Zaradi
nastalih stroškov sanacije poškodb javne razsvetljave ob neurjih je bila dana
pobuda za izdelavo analize ekonomske upravičenosti zavarovanja za te
primere.

-

podprogram 13029004 - cestna razsvetljava (stran 77197 in 198): Pobuda za
vzpostavitev sistema izklapljanja javne razsvetljave v času noči in uvedbe
dajatve za svetlobne reklamne panoje.

-

projekt OB041-10-0021 (stran 283 in 298): kako bo občina ukrepala glede
železniškega prehoda oz. zagotovilo dogovor z Acronijem, saj se gre tudi za
zagotavljanje varnosti.

12.PU Občinska uprava, področja 7, 8, 12, 12, 17, 20: Cilji so doseženi, zakonske
obveznosti so izpolnjene.
13.Splošno: določene razlage se iz leta v leto ponavljajo, npr. npr. Fiprom se še vedno
omenja kot degradirano območje, čeprav so bile na tem področju že izvedene
večje investicije.
Po razpravi je predsednik predlagal naslednji
Zaključek:
Na postavljena vprašanja Nadzornega odbora, ki zahtevajo dodatna pojasnila oz.
pisne odgovore, naj občina posreduje odgovore do 10. maja, člani Nadzornega
odbora pa v skladu z načrtom izvedbe nadzora pripravijo končne ugotovitve in mnenja
po področjih, kar bo podlaga za pripravo osnutka poročila o opravljenem nadzoru.

3. Vprašanja in pobude
Vprašanj in pobud ni bilo

Seja je bila zaključena ob 20.45 uri.

Tajnik odbora:
Simona Krese

Predsednik
Rajko Skubic
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