
Hude nepravilnosti v družbi Velika planina

Kamnik - Na današnji seji občinskega sveta se bodo kamniški svetniki se-
znanili s poročilom o nadzoru poslovanja družbe Velika planina, ki je raz-
krilo in potrdilo številne nepravilnosti, o katerih smo v Delu poročali že
pred letom dni. Župan Marjan Šareč je za Delo povedal, da je nad ugoto-
vitvami osupel in da se bodo morda že na današnji seji odločili za kazen-
ske prijave odgovornih. Nekdanji župan Tone Smolnikar zanika ugotovitve
nadzora. Pravi, daje politično motiviran in da Šareč poročilo uvršča na sejo,
»ker nima pomembnejših točk in ker ga sovraži«.

Nadzor podjetja, ki je v stoodsto-
tni občinski lasti, je pokazal, da so
odgovorni v obdobju od 2000 do
2008 prekoračili pooblastila, saj
sklep o dokapitalizaciji družbe ni
bil sestavljen v notarski obliki in
ne notarsko overjen, ni bil vpisan v
knjigo sklepov, vrednost stvarnega
vložka ni bila ocenjena, niti je ni
potrdil revizor ... S prodajo nepre-
mičnin v letu 2001 je družba ustva-
rila 6,2 milijona takratnih tolarjev
neto izgube, v družbi so kršili zakon
o gospodarskih družbah, o lokalni
samoupravi in o javnih financah.
V tem času so družbo vodili direk-
torji Stane Kavčič, Vinko Ribnikar,
Marijan Skornišek in Zvone Gosar,
v nadzornih svetih pa so sedeli
Franc Jeras, Dušan Jesenik, Bojan
Pollak, Rudi Capuder, Bogdan Jam-
šek, Klavdij^ Koderman, Miran Je-
reb, Dušan Šuštar, Dušan Božičnik
in Tadej Pojbič. Skupščino družbe
je predstavljal župan Tone Smolni-
kar. Nadzor je pokazal, »da so bila

vsa vlaganja v družbo opravljena
brez resnega premisleka in prera-
čuna, kaj bodo prispevala k razvo-
ju in napredku, in še to praviloma
»na horuk«, kot ukrepi iz obupa ali
gasilske akcije, samo da so pomirili
javnost in odvrnili nevarnost steča-
ja ...«. Poročilo nadzornikov ugota-
vlja tudi izigravanje zakonodaje.

Župan Marjan Šareč pravi, da
obstaja možnost, da se bodo po da-
našnji uradni seznanitvi s poroči-
lom odločili za dodatne poteze. Ne
izključuje niti pregona ali kazen-
skih prijav odgovornih za oškodo-
vanje občinskega premoženja.

Nekdanji župan Tone Smolni-
kar zavrača vse očitke in poročilu
očita pomanjkljivosti. Po njegovem
je nadzoroval en človek, Franc Pro-
dnik, in je zato politično motiviran.
Kot je dejal, si je vsa leta županova-
nja prizadeval za obstoj Velike plani-
ne, tožilstvo pa da je ovrglo vse proti
njemu poslane prijave v letu 2009.
Karolina Vrtačnik

Novo vodstvo za sonaravni razvoj, ki ni vezano na zimo
Družba Velika planina štiri petine prihodkov ustvari z letnim
turizmom, zato se direktor Dušan Bombač zavzema za sonaravni •

razvoj dejavnosti, ki niso vezane na zimo. To se zdi smiselno tudi
vodstvu občine, se pa Bombač zavzema za ohranitev smučišča Zeleni
rob, kjer bi rad posodobil otroško smučišče. Načrtuje nakup otroške
vlečnice v vrednosti 138.000 evrov, saj meni, da je zaradi bližnjih šol
dobro, da imajo smučišče za najmlajše.

Poslovanje Velike planine
. 2008 2009 2010

število prepeljanih potnikov 49.040 40.020 37.100
prihodki (€) 747.453 699.085 620.352
odhodki (€) 815.725 777.007 746.376
stroški amortizacije in odpisi (€) 73.837 397.869 126.384
poslovni izid (€) -104.446 -427.829 -179.642
DELO vir: Letno poročilo družbe Velika planina za 2010


