OBČINA JESENICE
Nadzorni odbor
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

Številka: 032-4/2016
Datum: 13. 6. 2016
SKRAJŠAN ZAPIS
12. SEJE NADZORNEGA ODBORA OBČINE JESENICE, KI JE BILA
V PONEDELJEK, 13. 6. 2016 OB 19.00. URI V KABINETU ŽUPANA OBČINE
JESENICE, NA JESENICAH, CESTA ŽELEZARJEV 6
PRISOTNI ČLANI NADZORNEGA ODBORA:
Rajko Skubic – predsednik, Edina Džamastagič, Maja Križnar, Vladanka Lović, Vojko
Otovič in Franc Rožič
OPRAVIČENO ODSOTEN ČLAN: Ernest Poženel
OSTALI PRISOTNI:
Mag. Valentina Gorišek - direktorica občinske uprave
Seja se je pričela ob 19.00 uri. Seja je potekala po naslednjem
DNEVNEM REDU
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 11 seje Nadzornega odbora
z dne 18. 5. 2016
2. Informacije o izvajanju rednih nadzorov Nadzornega odbora za leto 2016
3. Obravnava pobude za izvedbo izrednega nadzora
4. Obravnava gradiv posredovanih v sprejem Občinskemu svetu
5. Vprašanja in pobude
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 6
ZA - 6
PROTI - 0

Dnevni red je bil sprejet.

1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 11. seje Nadzornega odbora
z dne 18. 5. 2016
V zvezi z realizacijo sklepov in zapisom prejšnje seje ni bilo pripomb, zato je
predsednik predlagal naslednji
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SKLEP 38/12:
Potrdi se pregled sklepov in skrajšan zapis 11. seje Nadzornega odbora, z dne
18. 5. 2016.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 6
ZA - 6
PROTI - 0

Sklep je bil sprejet.

2. Informacije o izvajanju rednih nadzorov Nadzornega odbora za leto 2016
Člani Nadzornega odbora so poročali o poteku izvajanja rednih nadzorov v letu 2016.
Ugotovljeno je bilo, da so vsi redni nadzori v pripravljalni fazi. Člani Nadzornega
odbora bodo s pregledom dokumentacije začeli v mesecu avgustu. Na septembrski
seji Nadzornega odbora naj bi bili obravnavni osnutki poročil o opravljenih nadzorih.

3. Obravnava pobude za izvedbo izrednega nadzora
Predsednik je predstavil pobudo za izvedbo izrednega nadzora, ki jo je na Nadzorni
odbor naslovil član Občinskega sveta občine Jesenice, g. Janez Poljšak. Povedal je,
da je bil impulz za pobudo za izvedbo izrednega nadzora najverjetneje izdatek oz.
vračilo proračunskih sredstev v višini 123.000 EUR.
Odgovor Oddelka za gospodarstvo, ki je bil posredovan ob obravnavi Zaključnega
računa za leto 2015, je Nadzorni odbor ocenil kot zadosten. Predlaga, da se izredni
nadzor projekta CEUSS izvede v delu, ki se nanaša na revizijsko poročilo.
Člani Nadzornega odbora so se strinjali s predlogom predsednika. Izredni nadzor
bosta opravila predsednik Rajko Skubic in članica Maja Križnar.
Po razpravi je predsednik predlagal naslednji
SKLEP 39/12:
Na podlagi Revizijskega poročila se uvede delni izredni nadzor nad projektom
Celostna obnova urbanega središča Stara Sava.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 6
ZA - 6
PROTI - 0

Sklep je bil sprejet.
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4. Obravnava gradiv posredovanih v sprejem Občinskemu svetu
V razpravi glede gradiva, posredovanega v sprejem Občinskemu svetu, so
sodelovali:
Maja Križnar:
V gradivu je zasledila predlog za nakup zemljišča na Hrušici, v tistem delu, kjer sta
igrišče in parkirišče. Zanima jo, zakaj se odkupuje to zemljišče, ki je v lasti Kulturno
športnega društva Hrušica.
Mag. Valentina Gorišek:
Odkupuje se zemljišče, na katerem je Občina Jesenice v preteklosti že zgradila
otroško igrišče za vrtec in ima sedaj vpisano služnost za nujno funkcionalno
zemljišče k stavbi Hrušica 55/a. Kulturno športno društvo je po več letih truda s strani
Športne unije pridobilo 25.000,00 EUR, ki jih bodo porabili za izgradnjo športnega
igrišča. Vrednost celotnega projekta izgradnje športnega igrišča je 60.000,00 EUR in
ker Občina ne sme vlagati sredstev v tuje premoženje, lahko pri projektu pomaga
tako, da odkupi zemljišče, ki je dejansko v javni rabi in služi kraju.
Maja Križnar:
Zanima jo, zakaj odstopajo člani Občinskega sveta in člani Odbora za gospodarstvo.
Mag. Valentina Gorišek:
G. Žiga Jereb in g. Elvis Vukalić sta kot razlog svojega odstopa navedla službene in
študijske obveznosti.
Maja Križnar:
Opazila je, da se v zadnjem času po Jesenicah ponovno barvajo ograje. Pri objektu
Hrušica 69 imajo veliko težav, ker želijo na novo postaviti škarpo, in so potrebovali za
to kar nekaj soglasij. Zanima jo, kako to, da Občina tolerira barvanje tuje oz.
občinske lastnine.
Mag.Valentina Gorišek:
Občina ne dovoli barvanja ograj, ki so v njeni lasti.
Vojko Otovič:
Zanima ga, v kakšnem odnosu je Gornjesavski muzej Jesenice s cerkvijo na Stari
Savi.
Mag.Valentina Gorišek:
Gornjesavski muzej Jesenice ima z odlokom in pogodbo cerkev na Stari Savi v
upravljanju. Občina Jesenice si prizadeva vključiti celotno območje Stare Save med
kulturne spomenike državnega pomena, ker to pomeni dodatno financiranje s strani
države.
Druge razprave ni bilo.
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5. Vprašanja in pobude
Maja Križnar:
Pregledala je revizijsko poročilo Računskega sodišča glede urejanja črnih odlagališč.
Prosi za podatke o črnih odlagališčih od leta 2012 dalje, ker nikjer ni našla teh
podatkov.
Zanima jo tudi, ali se v šolah izvaja izobraževanje otrok glede ločenega zbiranja
odpadkov ter kako po šolah ločujejo odpadke.
Vojko Otovič:
Zanima ga, kdaj se bo uredilo širjenje neprijetnih vonjav s Centralne čistilne naprave.
Mag. Valentina Gorišek:
Na Centralni čistilni napravi se vzpostavljajo še vrednosti dušika, potem pa bo tudi ta
problem urejen.
Maja Križnar:
Zanima jo, ali mehanska obdelava odpadkov na Mali Mežakli že deluje.
Mag. Valentina Gorišek:
Na deponiji Mala Mežakla se mehanska obdelava odpadkov že izvaja, biološka
obdelava odpadkov pa se bo začela izvajati v roku 1 ali 2 mesecev.

Septembrska seja Nadzornega odbora bo v sredo, 21. 9. 2016.

Seja je bila zaključena ob 20.00 uri.

Zapisala:
Mag. Valentina Gorišek

Predsednik
Rajko Skubic
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