
                    
             OBČINA TOLMIN 

      Ulica padlih borcev 2, Tolmin 

 tel. (05)381 95 00, fax. (05)381 95 23 

                Nadzorni odbor  

              

Z A P I S N I K 
25.  seje Nadzornega odbora, 

ki je bila v torek, 19. 2. 2013 ob 16.00 v mali sejni sobi Občine Tolmin  

 

Prisotni člani odbora: Maks Jan, Peter Kovačič, Rok Uršič, Mercedes Fratnik 

Odsotna članica odbora: Mirjam Rutar 

Ostali prisotni: župan Uroš Brežan; članica občinske uprave Janja Bičič 

 

Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red. 

 

Dnevni red. 

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.  

2. Razprava in sklepanje o zapisniku 24. seje nadzornega odbora. 

3. Pregled gradiva za 22. sejo občinskega sveta (21. 2. 2013). 

4. Razprava in sklepanje o planu dela nadzornega odbora za leto 2013. 

5. Razprava in sklepanje o planu dela nadzornega odbora za leto 2014. 

6. Vprašanje in predlogi.  

 

K 1.) 

Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda  

 

Na seji so bili prisotni štirje člani, s tem je bila sklepčnost zagotovljena. Mirjam Rutar se je 

opravičila.  

Predsednik je predlagal dopolnitev dnevnega reda s dodatno točko – določitev nadzorov v letu 

2013 in 2014. Predsednik je pozval člane k morebitnim pripombam in dopolnitvam dnevnega 

reda. Le-teh s strani ni bilo zato je ugotovil, da se lahko potrdi razširjeni dnevni red. 

Nadzorni odbor potrjuje naslednji dnevni red. 

Dnevni red. 

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.  

2. Razprava in sklepanje o zapisniku 24. seje nadzornega odbora. 

3. Pregled gradiva za 22. sejo občinskega sveta (21. 2. 2013). 

4. Razprava in sklepanje o planu dela nadzornega odbora za leto 2013. 

5. Razprava in sklepanje o planu dela nadzornega odbora za leto 2014. 

6. Določitev nadzorov v letu 2013 in 2014. 

7. Vprašanje in predlogi.  

 

K 2.) 

Razprava in sklepanje o zapisniku 24. seje nadzornega odbora 

 

Predsednik je odprl razpravo na zapisnik.  Pripomb in dopolnil s strani članov ni bilo, zato je 

predlagal, da se ga potrdi v predlagani obliki.  

 

SKLEP. 

Nadzorni odbor potrjuje zapisnik 24. seje v predlagani obliki.  
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K 3.) 

Pregled gradiva za 22. sejo občinskega sveta (21. 2. 2013) 

 

Glavne točke dnevnega reda 22. seje so razprava in sklepanje o: 

 Odloku o proračunu Občine Tolmin za leto 2013. 

 Odloku o proračunu Občine Tolmin za leto 2014. 

 Navodilu za predstavnike Občine Tolmin v svetih zavodov, podjetij, skladov in agencij, 

katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina, oziroma v katerih ima občina v 

skladu z zakonom svoje predstavnike. 

 Predlogu spremembe cen ravnanja s komunalnimi odpadki. 

 

Župan Uroš Brežan je podal obrazložitev k najobsežnejšima točkama dnevnega reda, to sta 

Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2013 in 2014. 

 

Predsednik se je zahvalil za obrazložitev in odprl razpravo. 

V razpravi so sodelovali Rok Uršič, Mercedes Fratnik, Peter Kovačič, Maks Jan. 

 

Člani so v razpravi zahtevali dodatna pojasnila, podali svoja mnenja: 

 pohvala za investicijo kajakaškega centra v vodni hiši na Mostu na Soči, 

 energetska sanacija stavbe na Trgu maršala Tita – za namen preselitve PRC-ja, 

 pohvala za sodelovanje občine pri sanaciji ceste Bača – Dolenja Trebuša, 

 sanacija objekta na Prešernovi ulici (»dom JNA«) – lastništvo, 

 ravnanje s komunalnimi odpadki; regijsko odlagališče v Novi Gorici; pobuda, da je treba 

vztrajati, da je upravljavec samostojno podjetje z deleži občin v regiji in ne, da bi s tem 

upravljala komunala Nova Gorica, 

 kakšni so nadaljnji načrti za izgradnjo infrastrukture (ceste) v Podbrdu, 

 pobuda predstavnikov planote o obnovi (rekonstrukciji) ceste Daber – Stopnik, 

 zakaj se je občina odločila za zadolževanje, 

 potek prodaje/zamenjave glede prostorov Policijske postaje Tolmin in Smarteh-a, 

 ali se občini, ki sta solastnici objektov na lokaciji sedanjega PRC-ja strinjata z rušitvijo in 

kakšna bo namembnost zemljišča po posegu, 

 energetska sanacija ŠC Tolmin – podano je bilo opozorilo, da je potrebno pridobiti 

primeren, kvaliteten nadzor sanacije kot tudi priporočilo, da je vzpostavljen reden nadzor s 

strani občinske uprave, 

 kritika na to, da se krije materialne stroške na področju družbenih dejavnosti za leto 2012, 

ki  šele v letu 2013, 

 projekt Camis – kdaj se predvideva njegova izvedba. 

 

Pri točki dnevnega reda – spremembe cen ravnanja s komunalnimi odpadki, je bilo izraženo 

mnenje, da gre za relativno velik dvig cen; podpira se prizadevanje občine, da pridobi 

dovoljenje za nadaljnjo odlaganje azbestnih in inertnih odpadkov v Volčah. 

Podan je bil tudi predlog, da se breme povišanja cen pri odvozu komunalnih odpadkov ne 

naloži občanom (položnice), temveč naj komunala poišče notranje rezerve. 

 

Na vprašanje Jana Maksa o tem, kdaj bo obravnava dokončnega poročila o opravljenem zelo 

zahtevnem nadzoru gradnje komunalne infrastrukture Zatolmin na občinskem svetu, je župan 

povedal, da je to predvideno na marčevski seji.   

 

Po koncu razprave in odgovorih, ki so jih člani prejeli s strani župana in Janje Bičič glede 

proračuna za leto 2013 in 2014, je predsednik ugotovil, da sta primerna za nadaljnjo 

obravnavo. Člani so se s tem strinjali.  
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Župan Uroš Brežan in Janja Bičič sta nato ob 17.40 zapustila sejo.  

 

K 4.) 

Razprava in sklepanje o planu nadzornega odbora za leto 2013 

 

Predsednik je pozval člane k morebitnim dopolnitvam oz. spremembam plana za leto 2013. 

Na plan s strani članov ni bilo pripomb, postavljen je bil le dvom o določitvi števila 

predvidenih sej, to je 9. Rok Uršič je menil, da bo gotovo teh sej nekoliko več, tudi zaradi 

spremljanja nadzorov. 

 

K 5.) 

Razprava in sklepanje o planu nadzornega odbora za leto 2014 

 

Rok Uršič je predlagal, da se v planu 2014 ne zapiše konkretnih nadzorov, temveč samo da se 

bodo nadzori opravili.  

 

K 6.) 

Določitev nadzorov za leto 2013 in 2014 

 

Predsednik je pozval člane k določitvi bolj konkretnih nadzorov, ki bi jih opravili v letošnjem 

letu.  

 

Dogovorjeno je bilo, da se prične s postopkom nadzora poslovanja Posoškega razvojnega 

centra. 

Nadzor bo opravil Peter Kovačič. Kot drugo sodelavko pri postopku, so člani predlagali 

Mirjam Rutar. Zaradi njene odsotnosti, odbor na današnji seji ni sprejel dokončnega sklepa 

temveč zadolžil Petera Kovačiča, da jo povabi k sodelovanju.  

Po današnji seji se administracijo občinske uprave obvesti o naslovu in zahtevnosti nadzora,  

imenih članov, ki bodo opravili nadzor ter predvideni rok v katerem bo potekal nadzor. Na 

podlagi teh podatkov se oblikuje sklep o pričetku nadzora. 

Peter Kovačič je še povedal, da bo pri nadzoru PRC-ja pregled zajemal: nadzor financiranja 

PRC-ja s strani občine Tolmin in direktno financiranje te ustanove.  

 

Nadalje je bilo dogovorjeno, da se nadzor Komunale Tolmin opravi v jesenskem času. 

Okvirno se določi nadzornika Roka Uršiča in Mercedes Fratnik. Oba sta nalogo tudi sprejela. 

Rok Uršič je ob tem napovedal, da bo kontrola vsebovala pregled tistih postavk, ki so v 

proračunu občine, za financiranje dejavnosti komunale.  

 

Mercedes Fratnik se je pred koncem seje opravičila in ob 17.50 zapustila sejo. 

 

K 7.) 

Vprašanja in predlogi 

Peter Kovačič je podal informacijo, da je delovni posvet z delavnico na temo poslovanje 

nadzornih odporov s pregledom in pripravo poslovnikov, ki je bil predviden za 14. februar 

2013 odpadel. Prestavljen je na pomladanski datum, o čemer bosta z Rokom Uršičem tudi 

obveščena s strani organizatorja, to je Skupnost občin.  

 

 

Seja je bila zaključena ob 18.00. 

                                          Maks Jan, 

          predsednik odbora 

Zapisala: 

Katja Gaberšček 


