OBČINA JESENICE
Nadzorni odbor
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

Številka: 032-5/2016
Datum: 21. 9. 2016
SKRAJŠAN ZAPIS
13. SEJE NADZORNEGA ODBORA OBČINE JESENICE, KI JE BILA
V SREDO, 21. 9. 2016 OB 18.30. URI V KABINETU ŽUPANA OBČINE JESENICE,
NA JESENICAH, CESTA ŽELEZARJEV 6
PRISOTNI ČLANI NADZORNEGA ODBORA:
Rajko Skubic – predsednik, Edina Džamastagič, Ernest Poženel, Maja Križnar,
Vladanka Lović, Vojko Otovič in Franc Rožič
OSTALI PRISOTNI:
Mag. Valentina Gorišek - direktorica občinske uprave
Seja se je pričela ob 18.30 uri.
Predsednik je predlagal, da Nadzorni odbor obravnava tudi Poročilo o izvrševanju
proračuna občine Jesenice v prvem polletju leta 2016, zato je v sprejem predlagal
SKLEP 40/13:
Na dnevni red 13. seje Nadzornega odbora se pod zap. št. 3 uvrsti točka z
naslovom: »Poročilo o izvrševanju proračuna občine Jesenice v prvem polletju
leta 2016.« Ostale točke dnevnega reda se ustrezno preštevilčijo.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 7
ZA - 7

Sklep je bil sprejet.
Seja je potekala po naslednjem
DNEVNEM REDU
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 12 seje Nadzornega odbora
z dne 13. 6. 2016
2. Informacije o izvajanju rednih nadzorov Nadzornega odbora za leto 2016
3. Poročilo o izvrševanju proračuna občine Jesenice v prvem polletju leta 2016
4. Obravnava gradiv posredovanih v sprejem Občinskemu svetu
5. Vprašanja in pobude
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1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 12. seje Nadzornega odbora
z dne 13. 6. 2016
V zvezi z realizacijo sklepov in zapisom prejšnje seje ni bilo pripomb, zato je
predsednik predlagal naslednji
SKLEP 41/13:
Potrdi se pregled sklepov in skrajšan zapis 12. seje Nadzornega odbora, z dne
13. 6. 2016.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 7
ZA - 7

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.
O poteku rednih nadzorov so poročali člani Nadzornega odbora. Ugotovljeno je bilo,
da osnutki poročil o rednih nadzorih še niso pripravljeni, so pa člani Nadzornega
odbora že pridobili podatke, potrebne za izvedbo nadzora. Opravljeni so bili tudi že
prvi razgovori z nadzorovanimi osebami. Osnutke poročil bodo člani NO pripravili
najkasneje do 18.10.2016, obravnavani pa bodo na naslednji, oktobrski seji NO, ki bo
26.20.2016.
Osnutek poročila o izrednem nadzoru bo pripravljen kasneje, saj bosta člana NO, ki
opravljata izredni nadzor, pred pripravo osnutka opravila še razgovor na Oddelku za
gospodarstvo in tudi razgovor s pobudnikom za izredni nadzor, g. Poljšakom.
Ugotovitve izrednega nadzora bodo dane zgolj glede vračila 123.000 EUR.

3. Poročilo o izvrševanju proračuna občine Jesenice v prvem polletju leta 2016
Poročilo je uvodoma predstavila mag. Valentina Gorišek.
Rajko Skubic je podal opozorilo, da se na prihodkovni strani že več let pojavlja zelo
nizka realizacija kapitalskih prihodkov. Postavi se vprašanje, ali gre za napačno
planiranje, ali je to posledica same narave prihodkov, ali pa gre za situacijo, ki se je
ne more predvideti.
Mag. Valentina Gorišek je pojasnila, da je v polletnem poročilu prikazano stanje
prihodkov na dan 30.6.2016. Na podlagi javne dražbe je bilo v poletnem času
prodano zemljišče na Plavškem travniku v vrednosti 350.000 EUR in stavbo na
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naslovu Blejska Dobrava 1 v vrednosti 170.000 EUR, kar pomeni, da so prihodki že
realizirani v večji meri, kot kaže podatek iz polletnega poročila.
V nadaljevanju razprave je mag. Valentina Gorišek podala še pojasnila o načrtovani
prodaji premoženja, ki je v lasti Občine Jesenice ter o stroških za nadurno delo, ki so
posledica tega, da se ne nadomešča porodniških odsotnosti, temveč se delo
razporedi med ostale zaposlene.
Rajko Skubic je predlagal, da se pripravi podatke, ali obstajajo dogovori o
podaljšanju pogodb o delu, za ljudi, ki so že izpolnili pogoje za upokojitev (za
občinsko upravo in za javne zavode), kakšni so razlogi za sklenitev teh dogovorov in
koliko je takih ljudi.

4. Obravnava gradiv posredovanih v sprejem Občinskemu svetu
Mag. Valentina Gorišek je na vprašanji Rajka Skubica in Maje Križnar podala
pojasnila k predlogu Soglasja k zadolževanju javnega zavoda Gasilsko reševalna
služba Jesenice in izdaji poroštva Občine Jesenice ter pojasnila k predlogu Odloka o
lokalni turistični vodniški službi v občini Jesenice v prvi obravnavi.
Ernest Poženel je v zvezi s Strategijo razvoja športa v občini Jesenice izpostavil:
ureditev bazena na Ukovi. Pripravljala naj bi se idejna zasnova posodobitve bazena
na Ukovi. Predvideva se investicija v višini cca. 6 mio EUR. Nad to vrednostjo je bil
precej presenečen, kajti bazen in okolica nimata niti parkirnih mest, niti ustreznega
dostopa, zato bi bilo pametneje umestiti bazen na kakšno drugo lokacijo.
Občina Kranjska Gora bo delala v Gozd Martuljku zraven kampa jezero, zato
priporoča, da si ga predstavniku Občine tudi ogledajo. Predvideno je 3.000 m2
plavalnih površin, obala za sončenje, parkirišča in vsa ostala potrebna infrastruktura.
Vrednost celotne investicije naj bi bila okoli 1 mio EUR.
Vprašanje je, ali na Jesenicah sploh potrebujemo tak bazen, kajti Radovljica je zelo
blizu, za treninge se lahko koristi njihov bazen, stolp pa tudi nima več svoje funkcije.
Predstavniki Občine in gospodarstva iz Kranjske Gore so si šli ogledat vodni park v
Avstrijo. Predlaga, da se opravi ogled tudi tega vodnega parka.
Tudi kolesarska pot je izredno obiskana, zato bi morali v okviru turistične ponudbe te
točke bolj širiti. Z obmejnimi občinami bi lahko skupaj organizirali več dogodkov, ki bi
postali čezmejni dogodki.
Rajko Skubic je postavil vprašanje, kdo vrši nadzor vožnje motornih vozil na
kolesarski stezi. Vprašanje naj se posreduje Medobčinskemu inšpektoratu in
redarstvu.
Maja Križnar je postavila vprašanje, kako poteka obnova cestišča proti Betelu.
Glede na to, da dela ne potekajo po terminskem planu in da se bodo roki za
dokončanje del podaljšali, meni, da bi se morali izvajalcu zaračunati penali,
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Kmečkemu turizmu Betel pa naj bi se tudi namenilo nekaj sredstev kot povračilo za
izpad dohodka.
Pojasnila o poteku del je podala mag. Valentina Gorišek, ki je povedala, da se na
sanaciji plazu v Planini pod Golico trenutno izvaja izvedba sidranja pilotov in obenem
izgradnja zgornjega opornega zidu. Pri mostu na odcepu za Betel se bo izvedel tudi
dodatni vodovodni jašek za potrebe izgradnje novega vodovoda Planina pod Golico.
Cesta bo za občane prevozna po 10. oktobru.
Vojko Otovič je povedal, da je v Lokalnem programu za kulturo opazil, da bi morali
nameniti zelo veliko sredstev, če bi želeli narediti vse, kar je navedeno v dokumentu.
7 mio EUR bi potrebovali samo za ureditev Gledališča in knjižnice.
Strategija razvoja športa je zelo splošen dokument, saj gre po eni strani za razvoj
športa, po drugi strani pa se ves čas govori o mladih, šolah, povezljivosti, strokovnem
delu, ipd. Dokument za področje kulture je bolj konkreten, za področje športa pa je
zelo ohlapen.
Maja Križnar je postavila vprašanje, kakšen je akcijski plan Občine oz. kaj bo Občina
naredila, da se ljudje ne bodo več odseljevali iz Jesenic.
Franci Rožič je povedal, da so dolgoročne strategije za področje kulture in športa že
sprejete, zato se sprašuje, zakaj je sedaj potrebno sprejemati novelacije teh
dokumentov.
Mag. Valentina Gorišek je pojasnila, da zakon predpisuje sprejetje dolgoročnih
strategij na teh področjih, trenutno veljavni strategiji za področje športa in kulture pa
potečeta konec leta 2016.
Druge razprave ni bilo.

5. Vprašanja in pobude
5.1 Maja Križnar:
Zanima jo, zakaj dvigalo na mostu, ki vodi na Hrenovico, še vedno ne deluje.
Mag. Valentina Gorišek:
V proračunu za leto 2017 se bo zagotovilo sredstva, da se bo na mostu naredila
klančina. Sicer pa dvigalo deluje, in invalidne osebe lahko dobijo tudi daljinca za
upravljanje tega dvigala, v kolikor to želijo.
Ernest Poženel:
Predlaga, da se dvigalo odkrije, zraven pa se namesti obvestilna tabla, kje
zainteresirane osebe za uporabo dvigala lahko dobijo daljinec.
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5.2 Maja Križnar:
Zanima jo, ali se objekt na Hrušici, v katerem je bil včasih otroški vrtec prodaja in za
kakšno ceno.
Mag. Valentina Gorišek:
Objekt in zemljišče se prodajata za okoli 50.000 EUR. Cena je določena na podlagi
cenitve.

5.3 Edina Džamastagič:
Predlaga, da se na Elektrode posreduje pobudo, da naj obnovijo ograjo ob svojih
poslovnih obratih.

Oktobrska seja Nadzornega odbora bo v sredo, 26. 10. 2016 ob 18.30 uri.

Seja je bila zaključena ob 20.00 uri.

Zapisala:
Mag. Valentina Gorišek

Predsednik
Rajko Skubic

5

