OSNUTEK
MESTNA OBČINA KRANJ
Nadzorni odbor
Slovenski trg 1, 4000 Kranj
tel. 04/ 2373 110,fax. 04/ 2373 106
Številka: 032-4/2011-21-(4110)
Datum: 19.09.2011
ZAPISNIK
8. seje Nadzornega odbora, ki je bila v ponedeljek, 19. 09. 2011, ob 16:00 uri v sobi št. 8/P stavbe
Mestne občine Kranj.
Prisotni: Alenka Podbevšek, Franc Lavrič, Kamel Merdjadi, Marjan Gantar, Marjan Podgoršek (prišel
ob 16.25), Mirko Tavčar, UF, Zdenka Kogej, tajnica NO
Predsednica NO Alenka Podbevšek pozdravi prisotne, ugotovi sklepčnost organa (v začetku 4 prisotni
od 5 članov).
Soglasno je bil sprejet naslednji DNEVNI RED:
1. Sprejem zapisnika 7. seje
2. Pregled realizacije sklepov prejšnjih sej
3. obravnava prejetega gradiva za 8. sejo Sveta MO dne 21.9.2011
 problematika – tč. 13 dodatek k pogodbi za nakup knjižnice
4. obravnava polletne realizacije finančnega načrta MOK 2011
5. razno
Ad 1) Sprejem zapisnika 7. seje
Ob obravnavi zapisnika je tekla razprava o obravnavanju sklepa z dopolnitvijo s 7. seje
"NO meni, da je poravnava sprejemljiva s pravnega vidika in z vidika dobrega gospodarjenja,
glede na višino zahtevka.
NO želi za boljšo seznanitev z zgodovino tega zahtevka pridobiti še priloge, omenjene v
dokumentu št. 492-31/2011-4120 z dne 18.07.2011. "
s strani Mestne občine Kranj, župana, ki je gornji sklep predstavil kot mnenje NO, da je s poravnavo
vse v redu. NO ni takega mnenja, zato bo predsednica Alenka Podbevšek na 8. seji SMOK dne
21.9.2011 stališče NO tudi predstavila.
S tremi glasovi ZA in 1 PROTI je bil zapisnik 7. seje NO z dne 8.8.2011 sprejet:
sklep 1/8: Zapisnik 7. seje z dne 08. 08. 2011 se sprejme.
in
Ad 2) Pregled realizacije sklepov prejšnjih sej
Pod 2. tč. dnevnega reda je tekla razprava o poravnavi MOK-SZG, kaj je v pristojnosti NO v zvezi s
tem, kaj v pristojnosti Protikorupcijske komisije, preiskovalnih organov ipd. Novih sklepov v zvezi s to
poravnavo NO ni sprejemal. Franc Lavrič je menil, da je na njegovo vprašanje s prejšnje seje dobil
dober odgovor občinske uprave, tudi sicer je NO v zadnjih dveh mesecih prejel praktično vse
odgovore na svoja vprašanja oz. mnenja, česar je vesel, čeprav meni, da so dogovori včasih premalo
določni oz. v določenih delih pomanjkljivi, npr. glede sklepa 3/7 o najvišjih sodnih zahtevkih do MOK ni
podan kratek opis pravne prognoze, za kar je NO prosil.
Glede ostalih prejetih odgovor in odzivov na sklepe NO ni imel pripomb in jih vzame v vednost. Glede
odgovora o odstopu 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 pa je NO soglasno sprejel
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sklep 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 v zvezi s pogodbo preveri še zakonitost podpisovanja pogodb, pri
katerih se prevzema finančna bremena, ki še nimajo kritja v sprejetih proračunih.
Ad 3) obravnava gradiva za 8. sejo SMOK dne 21.9.2011
Soglasno je sprejet
sklep 3/8: NO je pregledal dodatek št. 3 k pogodbi za nakup prostorov knjižnice, in skladno s
predlogom Komisije za gospodarstvo in Statutarno pravne komisije predlaga, da se
dodatek št. 3 dopolni in vnese obvezno direktno poplačilo podizvajalcem pred
dokončnim poplačilom pooblaščenemu prodajalcu (IC DOM), skladno z 71. členom
Zakona o javnem naročanju ZJN-2 (Uradni list RS št. 128/2006, 16/2008, 19/2010 in
18/2011) in uredbe o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s
podizvajalcem pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 66/2007).
Dodatno pa NO predlaga še, da se 5. člen dodatka št. 3 dopolni tako, da se glasi:
"Kupnino iz 4. člena tega dodatka se kupec zavezuje plačati prodajalcu 30. dan po
uradnem prejemu računa in ureditvi zemljiško-knjižnega stanja, po katerem bo
Mestna občina Kranj postala lastnik kupljene površine, kar bo izkazano z
zemljiškoknjižnimi listinami."
K ostalim tč. dnevnega reda 8. seje Sveta MOK so posamezni člani NO imeli naslednje pripombe:
Soglasno sta bila sprejeta
sklep 4/8: NO želi pojasnilo o utemeljenosti različnih kupnin za zemljišča, ki jih bo odkupila po
predlogu v tč. 4-E za 8. sejo Sveta MOK.
sklep 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.
Ad 4) obravnava polletnega poročila o realizaciji proračuna MOK 2011
Soglasno je bil sprejet
sklep 6/8: NO je seznanjen s polletno realizacijo proračuna 2011 Mestne občine Kranj.
Odstopanja od predvidene realizacije so izjemno visoka, posebno pri investicijah.

Ad 5) razno
Pod to tč. ni bilo razprave.
8. seje Sveta MOK se udeleži Alenka Podbevšek.
Seja je bila zaključena ob 18.10.

Zapisala:
Zdenka Kogej
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Predsednica Nadzornega odbora
Alenka Podbevšek
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