PRISTOJNOST:

OBČINA KRANJSKA GORA

PREDLAGATELJ: ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA
POROČEVALEC: PNZ svetovanje projektiranje d.o.o. Ljubljana
Poročila o opravljenih revizijah
Gradivo za 6. sejo Občinskega sveta, dne 10.6.2015
ZAKONSKA PODLAGA: 29. člen ZLS (Uradni list RS, št. 94/2007, uradno prečiščeno
besedilo, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 84/2010-Odl.US, 40/2012ZUJF), 16. člen Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni
glasilo slovenskih občin, št. 43/2014, uradno prečiščeno
besedilo, 7/2015),
I.

UVOD IN OBRAZLOŽITEV

Občinski svet občine Kranjska Gora je dne 30.7.1997 sprejel Odlok - koncesijski akt za
podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja in izvajanje gospodarske javne
službe zbiranja, odvajanja in čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih vod v občini
Kranjska Gora.
Na podlagi izvedenega javnega razpisa za oddajo koncesije se je strokovna komisija odločila
za izbiro podjetja SHW-HOLTER WASSERTEChnik GmbH, Essen za koncesionarja za
izgradnjo kanalizacijskega omrežja.
Koncesijska pogodba za izgradnjo kanalizacijskega omrežja in zbiranje, odvajanje in čiščenje
poslovanja komunalnih in odpadnih vod je bila podpisana 30.1.1998.
Ob prevzemu mandata je župan sprejel odločitev, da se opravita celostni pregled poslovanja
Občine Kranjska Gora in zato sta bili naročeni dve reviziji in sicer:
1.)
Pravno – poslovna revizija po posameznih področjih poslovanja Občine Kranjska
Gora in sicer predvsem:
- podeljevanje koncesij in izvajanje postopkov javnih naročil
- opravljanje nepremičnin z vidika oddajanja v najem
- ustreznost nadzora nad družbami in institucijami v lasti občine ter
- ustreznost nadzora nad projekti, ki jih financira občina ob hkratnem sofinanciranju s
strani EU.
Revizijo je izvedla družba KPMG, poslovno svetovanje, d.o.o., železna cesta 8a, Ljubljana,
katere predstavnik bo ustno poročilo podal na seji občinskega sveta.
2.)
Tehnično – pravna revizija izvajanja del po koncesijski pogodbi za izgradnjo
kanalizacijskega omrežje z dne 30.1.1998 za območje občine Kranjska Gora, predvsem za
naselje Mojstrana in naselje Kranjska Gora.
Za izvedbo revizije je bil izveden postopek zbiranja ponudb. Kot najugodnejši je bil izbran
ponudnik PNZ svetovanje projektiranje d.o.o., Ljubljana, ki je tudi opravil revizijo, katere
namen je bil ugotovitev dejanskega stanja zgrajenega kanalizacijskega omrežja.
Vodja oddelka hidrotehnika pri podjetju PNZ svetovanje projektiranje d.o.o., g. Andrej
Bogataj univ.dipl.inž.grad. bo na sami seji občinskega sveta predstavil poročilo o izvedeni
reviziji obstoječega kanalizacijskega sistema.

Na podana poročila bodo člani občinskega sveta lahko postavljali dodatna vprašanja v
razpravi na poročilo.
II.

PREDLOG SKLEPA

Občinskemu svetu občine Kranjska Gora predlagamo, da po predstavitvi poročila in razpravi
sprejme naslednji sklep:
Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s Poročilom revizije obstoječega
kanalizacijskega sistema.
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