OBČINA JESENICE
Nadzorni odbor
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

Številka: 032-7/2014-2
Datum: 26. 3. 2014
SKRAJŠAN ZAPIS
31. SEJE NADZORNEGA ODBORA OBČINE JESENICE, KI JE BILA
V SREDO, 26. 3. 2014 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,
Franc Rožič, Ivo Ščavničar in Vojko Otovič
OPRAVIČENO ODSOTNI:
Župan - Tomaž Tom Mencinger in Vitomir Pretnar - direktor občinske uprave
OSTALI PRISOTNI:
Brigita Džamastagič – vodja Oddelka za finance, plan in analize, Petra Dečman –
vodja Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve, mag. Vera Djurič Drozdek
– vodja Oddelka za gospodarstvo, mag. Valentina Gorišek – vodja Oddelka za okolje
in prostor, Marko Markelj – direktor Komunalne direkcije 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 30. seje Nadzornega
odbora z dne 26. 2. 2014
2. Nadzor Zaključnega računa proračuna občine Jesenice za leto 2013
3. Obravnava gradiv posredovanih v sprejem Občinskemu svetu
4. Vprašanja in pobude

1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 30. seje Nadzornega odbora
z dne 26. 2. 2014
V zvezi z realizacijo sklepov in zapisom prejšnje seje ni bilo pripomb, zato je
predsednik predlagal naslednji
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SKLEP:
Potrdi se pregled sklepov in skrajšan zapis 30. seje Nadzornega odbora, z dne
26. 2. 2014.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 7
ZA - 7
PROTI - 0

Sklep je bil sprejet.
2. Nadzor Zaključnega računa proračuna Občine Jesenice za leto 2013
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. 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. Splošna ocena:
- Poročilo je pripravljeno pregledno.
- Iz splošnega dela zaključnega računa je razvidno, da je od prihodkov le
realizacija davčnih prihodkov v okviru načrtovane, ostali prihodki, ki so odvisni
od določenih aktivnosti občine, pa so realizirani nižje, predvsem transferni in
kapitalski prihodki. Vodja Oddelka za finance, plan in analize, Brigita
Džamastagič, je pojasnila, da je nižja realizacija kapitalskih prihodkov
posledica neprodanih zemljišč in stanovanj, transferni prihodki pa so nižji
zaradi zamika izvedbe določenih sofinanciranih investicij in dejansko nižje
vrednosti investicij od načrtovane (npr. investicije OŠ Toneta Čufarja).
2. PU 4000 - 4080 Krajevne skupnosti
- Med krajevnimi skupnostmi je zaznati vedno večje razlike v višini njihovega
finančnega načrta. Dana je bila pobuda, naj občina pripravi kriterije za
financiranje krajevnih skupnosti.
3. PU Občinska uprava, področje 06, proračunska postavka 7000 - Razvojni projekti
- Za projekt OB041-11-0006 – City Impulses naj občinska uprava Nadzornemu
odboru predloži kratko pisno poročilo o projektu, predvsem kaj je bilo glede na
načrtovano realizirano in kaj ne
4. PU Občinska uprava, področje 18 - Kultura, šport in nevladne organizacije:
- Načrtovane aktivnosti so bile realizirane, tudi pomembnejših neporabljenih
sredstev ni, odstopanja so obrazložena. Dana pa je bila tudi ugotovitev glede
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strukturnega deleža tega področja v proračunu, ki se glede na pretekla leta še
zmanjšuje.
5. PU Občinska uprava, področje 16 - Prostorsko planiranje in stanovanjsko
komunalna dejavnost:
- Enako kot v preteklih letih je bila tudi v letu 2013 realizacija na proračunski
postavki Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov zelo nizka (45 %), kljub
pomembnosti področja. Postavlja se vprašanje ali bodo na ta način načrtovani
projekti v načrtu razvojnih programov realizirani. Direktor Komunalne direkcije,
Marko Markelj, je pojasnil potek načrtovane investicije v vodovod Peričnik, ki
je povezana s hkratno izvedbo kolesarske steze s strani države, za kar so
višja načrtovana sredstva vključena v proračun za leto 2014.
6. PU Občinska uprava, področje 19 - Izobraževanje:
-

Visoki postavki sta subvencije otroškega varstva in prevozni stroški učencev,
kar je predmet izrednega nadzora.
7. PU Občinska uprava, področje 13 - Promet, prometna infrastruktura in
komunikacije:
- Na vprašanje glede usode parkirišča Spodnji Plavž je odgovoril direktor
Komunalne direkcije, Marko Markelj in sicer, da je v programu razpolaganja,
vendar interesentov za nakup ni.
- Vsebino proračunske postavke 7220 Povečanje mobilnosti – Idago je pojasnila
vodja Oddelka za gospodarstvo, Vera Djurič Drzdek, in sicer, da je namen
projekta zagotoviti boljšo dostopnost težje dostopnih krajev, izvaja pa se na
območjih občine Trbiž v Italiji ter občin Kranjska Gora in Jesenice v Sloveniji.
- Ker je bil most na Hrušico uničen tudi zaradi gradnje avtoceste, je bilo
predlagano, da naj občina zagotovi sofinanciranje nujne obnove tudi s stani
DARS, v zvezi s čimer je direktor Komunalne direkcije pojasnil, da je
dokumentacije pripravljena in da se dogovarjajo glede financiranja.
- Področje javne razsvetljave je urejeno.
- Sanacija nivojskega prehoda čez industrijski tir "Acronija" tudi v letu 2013 ni
bila realizirana. Glede na to, da je razlog na strani družbe Acroni, se pričakuje,
da obstaja instrument, s katerim bodo izpolnili svoje obveznosti.
8. PU Občinska uprava, področje 15 - Varovanje okolja in naravne dediščine:
Ocena uspeha je v veliki meri posledica zamika projekta Gorki, delno pa tudi
drugih vsebin. Direktor Komunalne direkcije je pojasnil še ostala večja
odstopanja.
Zaključek:
Na postavljena vprašanja Nadzornega odbora, ki zahtevajo dodatna pojasnila oz.
pisne odgovore, naj občina posreduje odgovore v roku 10. dni.
Člani Nadzornega odbora pa do 10. 4. 2014 v skladu z načrtom izvedbe nadzora
pripravijo končne ugotovitve, mnenja in vsebine, za katere želijo, da se vključijo v
poročilo ter jih posredujejo predsedniku Nadzornega odbora.
Člani NO naj za vsebine, katere želijo, da se vključijo v poročilo posredujejo
predsedniku do 10. 4. 2014.
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3. Obravnava gradiv posredovanih v sprejem Občinskemu svetu
Razprave ni bilo
4. Vprašanja in pobude
Pobuda:
Sanacija nivojskega prehoda čez industrijski tir "Acronija" tudi v letu 2013 ni bila
realizirana, za kar je razlog na strani družbe Acroni. Z namenom zagotovitve varnosti
udeležencev v cestnem prometu je bila podana pobuda, da občina na pristojne
inšpekcijske službe posreduje urgenco za ureditev tega železniškega prehoda.
Zaprosilo za posredovanje dokumentacije:
V proračunu občine za leto 2014 so na proračunski postavki 7130 Revitalizacija
območja FIPROM načrtovana tudi investicijska sredstva v višini 80.000 evrov.
Nadzornemu odboru naj se predloži investicijska dokumentacija za projekta v načrtu
razvojnih programov v okviru te proračunske postavke in sicer:
- OB41-13-0006 - Plezalna stena Jesenice in
- OB41-13-0007 - Tržnica Jesenice

Seja je bila zaključena ob 20.25 uri.

Tajnik odbora:
Simona Krese

Predsednik
Rajko Skubic
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