OBČINA JESENICE
Nadzorni odbor
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

Datum: 20. 6. 2019
Številka: 032-6/2019
SKRAJŠAN ZAPIS
5. SEJE NADZORNEGA ODBORA OBČINE JESENICE, KI JE BILA
V SREDO, 19. 6. 2019, OB 18.00 V SEJNI SOBI OBČINE JESENICE
NA JESENICAH, CESTA ŽELEZARJEV 6
PRISOTNI ČLANI IN ČLANICE (V NADALJEVANJU ČLANI) NADZORNEGA
ODBORA OBČINE JESENICE (V NADALJEVANJU NADZORNI ODBOR):
Simona Štravs, Mirjam Noč, Stanislav Pem, mag. Barbara Habe Sintič, Miran
Ozebek, Žiga Jereb, mag. Rina Klinar
PRISOTEN TUDI dr. Gregor Hudrič, direktor občinske uprave.
Seja se je pričela ob 18. uri. Seja je potekala po naslednjem
DNEVNEM REDU:
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 4. seje Nadzornega odbora z
dne 27. 5. 2019
2. Sodelovanje Nadzornega odbora Občine Jesenice z Občinsko upravo Občine
Jesenice
3. Potek nadzorov po programu
4. Obravnava gradiva za 6. redno sejo Občinskega sveta Občine Jesenice
5. Plan dela za leto 2020
4. Razno
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Dnevni red je bil sprejet.
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 4. seje Nadzornega odbora z
dne 27. 5. 2019
Predsednica je predstavila pregled sklepov.
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V razpravi so sodelovali: Mirjam Noč, Simona Štravs, mag. Barbara Habe Sintič,
Miran Ozebek in dr. Gregor Hudrič.
Predsednica je opozorila na dejstvo, da je na Mali Mežakli še enkrat več lahke
frakcije kot ob nedavnem obisku ter opozorila, da je zemljišče v lasti Občine Jesenice
pod hipoteko (dana služnost ob sklenitvi koncesijske pogodbe). V primeru težav
Ekogorja lahko to vpliva na premoženje Občine Jesenice. Dejstvo je tudi, da je bilo z
aneksom h koncesijski pogodbi spremenjeno obdobje trajanja ter da župan lahko
sam sklene koncesijsko pogodbo.
Dr. Gregor Hudrič je pojasnil, da je od ponedeljka, 17. junija 2019, na Mali Mežakli
balirka in da je Občine Jesenice o tem obvestila javnost.
V pripravi je tudi revizijsko poročilo glede koncesijske pogodbe, s katerim bodo
seznanili občinski svet. Župan Blaž Račič je sprožil tudi iniciativo preko Skupnosti
občin Slovenije in državnega sveta. Občinska uprava želi delati transparentno.
Mirjam Noč je vprašala, kdo je tisti, ki bo sprožil, da bo kdo odgovarjal.
Predsednica je v sprejem predlagala
SKLEP 12/5:
Potrdi se pregled sklepov in skrajšan zapis 4. seje Nadzornega odbora Občine
Jesenice z dne 27. 5. 2019.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.
2. Sodelovanje Nadzornega odbora Občine Jesenice z Občinsko upravo Občine
Jesenice
Direktor občinske uprave dr. Gregor Hudrič je dejal, da je nadzorom naklonjen. Glede
dopisa, ki ga je Nadzorni odbor obravnaval na prejšnji seji, pa je dejal, da je želel da
se na začetku dogovorimo za pravila sodelovanja, ki ne bodo dodatno obremenjevala
zaposlenih v občinski upravi.
V razpravi sta sodelovali: mag. Barbara Habe Sintič in Simona Štravs.
Predsednica je v sprejem predlagala
SKLEP 13/5:
Nadzorni odbor je zainteresiran za tvorno sodelovanje z Občinsko upravo Občine
Jesenice in obratno.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 7
ZA -7

Sklep je bil sprejet.

2

3. Potek nadzorov po programu
Vodje delovnih skupin za nadzore so pripravili dopise za nadzorovane.
V nadaljevanju so se člani dogovorili za potek nadzorov in delitev dela ter
posredovanje dopisov.
Predsednica je v sprejem predlagala
SKLEP 14/5:
Simona Štravs, Mirjam Noč, mag. Barbara Habe Sintič in mag. Rina Klinar se z
nadzorovanimi in člani/-cami delovne skupine dogovorijo za način dela.
Do 25. junija 2019 posredujejo vodje delovnih skupin dopise nadzorovanim ter v
vednost županu Občine Jesenice in direktorju jeseniške občinske uprave.
Ko bodo obveščeni o pripravi gradiva, se dogovorijo za vpoglede v dokumentacijo.
Pregledi se opravijo po naslednji prioriteti: ZDPM Jesenice, Investicija Tomšičeva,
Zavod za šport Jesenice in Občina Jesenice.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 7
ZA - 7

Sklep je bil sprejet.

4. Obravnava gradiva za 6. redno sejo Občinskega sveta Občine Jesenice
V razpravi o gradivu za 6. redno sejo Občinskega sveta občine Jesenice so
sodelovali: Simona Štravs, Mirjam Noč, Stanislav Pem, Miran Ozebek, mag, Barbara
Habe Sintič in mag. Rina Klinar.
V razpravi so največ pozornosti namenili trem točkam:
- Predlogu strategije za mlade v občini Jesenice za obdobje 2019.2023,
- Informaciji o možnosti širitve bolnišnične dejavnosti s prostorsko programsko
preveritvijo umestitve regijske bolnišnice na območju občine Jesenice ter
- Informaciji o Letnem poročilu Jeko, d. o. o. Jesenice za leto 2018.
Posredovali so tudi nekaj predlogov:
1. uvedba participativnega proračuna za mlade v letu 2020, okrepiti dialog s
Stanovanjskim skladom RS, da bi na spletni strani Občine Jesenice bila tudi
podstran, namenjena mladim;
2. okrepiti zagovarjanje ideje da bolnišnica ostane v občini Jesenice ter dialog s
krajani in krajankami Blejske Dobrave;
3. da ob letnem poročilu Jeko, d. o. o. manjkata stališči skupščine in sveta
ustanoviteljev družbe ter da je glede na potrebe po vlaganjih nerazumljivo, da ostaja
dobiček nerazdeljen.

5. Plan dela za leto 2020
Uvodna pojasnila je dala Simona Štravs.
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V letu 2020 Nadzorni odbor načrtuje sedem sej in izvedbo šestih nadzorov.
Izhodišča za finančni načrt (za pripravo osnutka proračuna za leto 2020) za izvedbo
načrtovanih aktivnosti Nadzornega odbora: za izdatke, pisarniški in splošni material
ter storitve, za druge operativne odhodke, sejnine in nagrade za opravljanje nadzorov
pripravi občinska uprava.
Predsednica je v sprejem predlagala
SKLEP 15/5:
Sprejme se program dela Nadzornega odbora za leto 2020: sedem sej in šest
nadzorov.
Izhodišča na finančni načrt za leto 2020 (za osnutek proračuna 2020) pripravi
občinska uprava.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 7
ZA - 7

Sklep je bil sprejet.

6. Razno
6.1 Okrepiti obveščanje občanov in občank (preko Jeseniških novic, spletne strani,
…) o aktivnostih za nadzor nad plazom nad Koroško Belo ter v zvezi z aktivnostmi za
odpravo težav na deponiji Mala Mežakla.
6.2 Naslednja seja Nadzornega odbora bo v sredo, 25. 9. 2019, ob 18.00 v Kabinetu
župana. V primeru potrebe se seja skliče prej.
Drugih vprašanj in pobud ni bilo.
Seja je bila zaključena ob 19.40.

ZAPISALA
Rina KLINAR

PREDSEDNICA
Simona ŠTRAVS
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