OSNUTEK
MESTNA OBČINA KRANJ
Nadzorni odbor
Slovenski trg 1, 4000 Kranj
tel. 04/ 2373 110, fax. 04/ 2373 114
Številka: 032-4/2011-27-(4110)
Datum: 12. 12.2011
SKLEPI
11. seje Nadzornega odbora, ki je bila v ponedeljek, 12. 12. 2011 ob 16:15 uri v sejni sobi
št. 8 stavbe Mestne občine Kranj.
Soglasno je bil sprejet naslednji DNEVNI RED:
1. obravnava točk dnevnega reda seje SMOK:
- tč. 4: proračun – vabljen poročevalec Mirko Tavčar, UF
- tč. 9: knjižnica – vabljena poročevalka T. Hudobivnik, UD SS
2. razgovor o delu notranje revizije 2011 – vabljena Mira Starc, vodja SSNRK
3. potrditev zapisnika 10. seje
4. obravnava prejetih odgovorov in poročil organov MOK
5. Realizacija sklepov sej NO
6. Pregled planiranih aktivnosti NO do konca leta
7. Razno
Ad 1)
Sklep št. 1/11:
NO je seznanjen s predlogom finančnega načrta Mestne občine Kranj za l. 2012.
.
Alenka Podbevšek da besedo T. Hudobivnik, da poroča v zvezi s tč. dnevnega reda seje
SMOK v zvezi s knjižnico. Soglasno je bil sprejet
sklep št. 2/11:
S ciljem zagotovitve varovanja lastnine Mestne občine Kranj Nadzorni odbor predlaga,
da se v sporazumu o zavarovanju terjatev 3. člen dopolni tako, da se v primeru
neizpolnitve vpisa lastnine MOK v zemljiško knjigo v predpisanem petletnem roku
ponovi pogodbeni rok in pogodbena kazen vsakih nadaljnjih pet let.
NO soglasno sprejme
sklep 3/11:
Od prodajalcev se pridobi pred sklenitvijo dodatka 3 pisno izjavo, ki se jo notarsko
overi, v kateri prodajalci (IC DOM, Primorje in Globus) izjavijo, da prevzemajo vse
sedanje in morebitne bodoče zahtevke podizvajalcev, ki so sodelovali v projektu MKK,
in bi jih ti neposredno naslavljali na MOK kot kupca.
Glede na navedbe T. Hudobivnik, da v ponudbi navedeni podizvajalec Alu projekt
dejansko ni bil kasneje izbran kot podizvajalec in del ni opravljal, naj se pridobi izjava,
v kateri bo to eksplicitno navedeno.
IC Dom pa naj poda ustrezno izjavo o poplačilu terjatev še za drugega podizvajalca
Gradbinec Kranj, podobno kot je dalo izjavo podjetje ETP Kranj.
sklep 4/11: Županu NO predlaga spremembo Odloka o organizaciji občinske uprave, s
katero pristojnosti v zvezi s civilno zaščito prenese iz 13. v 19. člen odloka o
organizaciji občinske uprave.
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T. Hudobivnik je povedala še, da je na dnevni red seje Sveta MOK dodana točka o ledeni
dvorani.
Soglasno je bil sprejet
Sklep 5/11: NO predlaga, da se stavbna pravica podeli za največ 10 let, kar je skladno
s trajnostjo tega montažnega objekta, ter da se sklene pogodba, s katero se MOK
zaveže plačevati obratovalne stroške, razliko do dogovorjene "najemnine" pa nakaže
pogodbeniku.
Kamel Merdjadi predlaga še razmislek o novih tehnologijah – umetni led, ki ne potrebuje
hladu za vzdrževanje agregatnega stanja in s tem tolikšnega stroška za električno energijo.
Ad 2) Mira Starc, vodja Skupne službe notranje revizije Kranj se je na vabilo NO odzvala in
generalno poročala o delu v letošnjem letu. Soglasno je bil sprejet
sklep 6/11:
NO sprejema ustno podano poročilo vodje SSNRK, le-ta pa posreduje Nadzornemu
odboru plan dela za prihodnje leto ter poročilo o delu v letu 2011, ko bosta izdelana.
Ad 3) Soglasno je bil sprejet
Sklep št. 7/11: Zapisnik 10. seje NO se potrdi s predlaganim popravkom.
Ad 4) Obravnava prejetih odgovorov in poročil organov MOK - zaradi pozne ure se tč.
prestavi na naslednjo sejo
Ad 5) Realizacija sklepov sej NO
Alenka Podbevšek opozori, da še vedno NO ni prejel odgovorov ali pa le–ti niso bili ustrezni
oz. zadovoljujoči za NO in sicer:
sklep št. besedilo sklepa
3/6
NO vztraja pri mnenju, da je ukinitev nadzornega sveta v podjetju Komunala Kranj
neustrezna rešitev.
4/7 nad. NO sprejme v vednost zadeve od 1-4.
5. PP: odstop od javnega naročila za gradnjo javne kanalizacije in obnovo
vodovoda in ceste na Savski cesti, na Skalici in ulici Tatjane Odrove ter
rekonstrukcijo Savske ceste od Ljubljanske do mostu čez Kokro
NO bo zadevo (Op: tč., 5) obravnaval na prihodnji seji, če bo zagotovljena
navedena dokumentacija in kvalificiran poročevalec.
5/7
Pisni materiali, gradiva, poročila, obvestila, odgovori OU itd. naj se pošiljajo
članom NO v papirni obliki, dva ali vsaj en teden pred sejo NO, ki je običajno
sklicana dva dneva pred sejo sveta MOK, zagotovi pa naj se tudi poročevalca za
posamezne točke.
2/8
NO meni, da iz obrazložitve odstopa od javnega naročila za gradnjo javne
kanalizacije in obnovo vodovoda in ceste na Savski cesti, na Skalici in ulici Tatjane
Odrove ter rekonstrukcijo Savske ceste od Ljubljanske do mostu čez Kokro ni
razvidno, da ne bo finančnih in pravnih posledic prekinitve sklenjene
pogodbe v tem javnem naročilu.
Dodatno naj se preveri še zakonitost podpisovanja pogodb, pri katerih se
prevzema finančna bremena, ki še nimajo kritja v sprejetih proračunih.
5/8
NO MOK se ne strinja z razlago plačevanja sejnin članom skupščine JP Komunala
Kranj, do kakršnih bi bili upravičeni člani Nadzornega sveta tega podjetja, če ne bi
skupščina prevzela njegovih nalog.
1/9
V zvezi z zemljiščem Exoterm (kupljenim za potrebe CERO) NO želi informacije,
ali je bila izvedena komunalna oprema tega zemljišča in iz česa je to razvidno
(dokazila) in ali je občina prejela projektno dokumentacijo, kar je bilo oboje zajeto v
kupnini za to zemljišče, ki se zdaj prodaja.
6/9
NO poziva župana, da Nadzornemu odboru posreduje odgovore na sklepe NO 4/7
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8/9

oz. 2/8.
NO želi pojasnilo, kateri zakon omogoča izplačevanje sejnin skupščini JP
Komunala Kranj.

Soglasno je bil sprejet
sklep št. 8/11: NO poziva župana MOK k odgovorom na navedene neodgovorjene
sklepe.

Ad 6) Pregled planiranih aktivnosti NO do konca leta
Soglasno je bil sprejet
sklep št. 9/11:
Član NO g. Kamel Merdjadi, zadolžen za pripravo, formulira vprašanja za izdelavo
revizijskega poročila o projektu knjižnica do prihodnje seje.

Ad 7) Razno
Ker drugih predlogov ni bilo, se člani dogovorijo, da se seje sveta MOK dne 14.12. 2011
udeleži g. Kamel Merdjadi.
Ob 19.30 je bila seja zaključena.
Zapisala:
Zdenka Kogej

Predsednica Nadzornega odbora
Alenka Podbevšek

Posredovano:
Zapisnik
- članom Nadzornega odbora
Sklepi:
- županu
- svetnikom MOK – na seji 14. 12. 2011
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