OSNUTEK
MESTNA OBČINA KRANJ
Nadzorni odbor
Slovenski trg 1, 4000 Kranj
tel. 04/ 2373 110,fax. 04/ 2373 106
Številka: 032-4/2011-16-(4110)
Datum: 19.07.2011
SKLEPI
6. seje Nadzornega odbora, ki je bila v torek, 19. 07. 2011 ob 16:00 uri v sobi št. 17 stavbe Mestne
občine Kranj.
Prisotni: Alenka Podbevšek, Franc Lavrič, Kamel Merdjadi, Marjan Podgoršek, Marjan Gantar, člani
NO, Zdenka Kogej, tajnica NO; pri 2. in 3. točki dnevnega reda še Mitja Herak, direktor OU, in Bojan
Homan, podžupan MOK.
Predsednica NO Alenka Podbevšek ugotovi sklepčnost organa. Na sejo sta bila vabljena tudi župan in
direktor OU zaradi obrazložitve določenih točk dnevnega reda.
Soglasno je bil sprejet naslednji DNEVNI RED:
1. Sprejem zapisnika 5. seje
2. Pregled realizacije sklepov prejšnjih sej
3. Stališče NO v zvezi s podpisom protokola za projekt Knjižnica
4. opredelitev rokov in vsebine pregleda - nadzora poravnave " Zadruga"
5. razno ( aktualni dogodki )
Ad 1)
Soglasno je bil sprejet
Sklep 1/6: zapisnik 5. seje z dne 20. 6. 2011 se potrdi.
Predsedniku Komisije za statutarno-pravne zadeve se posreduje sklep št. 1/5, ki se glasi:
"NO poziva Komisijo za statutarno-pravne zadeve, da obravnava pripombe oz. sklep NO
6/4, in se do njega opredeli in na svetu MOK predlaga ustrezno uskladitev organizacije z
zakonodajo."
(Sklep št. 6/4: NO predlaga, da se 19. člen Odloka o organizaciji in delovnem področju
občinske uprave Mestne občine Kranj, ustrezno upošteva tudi v 7. členu , peta alineja in v 13.
členu, 40. alineja oz. se slednja črtata iz Odloka. Vodja SZR mora biti neposredno podrejen
županu, skladno z Zakonom o civilni zaščiti.) Pozivu se priloži tudi danes predložen odgovor
občinske uprave o tej zadevi.
Ad 2) Pregled realizacije sklepov prejšnjih sej
Soglasno je bil sprejet
Sklep 3/6: NO vztraja pri mnenju, da je ukinitev nadzornega sveta v podjetju Komunala Kranj
neustrezna rešitev.
Soglasno je bil sprejet
Sklep št. 4/6: NO zahteva, da se v seznam pogodb vnesejo tudi pogodbene vrednosti (vsaj za
zneske, večje od tisoč evrov) .
Soglasno je bil sprejet
Sklep št. 5/6: NO predlaga, da se zadrži prodaja zemljišča na Polici, kupljenega za potrebe
CERO, do razjasnitve statusa glede komunalne opremljenosti, ki je bila ob nakupu
plačana. NO zahteva dodatna dokazila in pojasnila glede plačane projektne
dokumentacije, ki je bila vsebovana v nakupni ceni zemljišča. Rok za ta pojasnila:
1.8.2011.
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Soglasno je bil sprejet
Sklep 6/6: NO je seznanjen s prekinitvijo svetovalne pogodbe z g. Jarcem in ureditvijo
medsebojnih razmerij v skladu z zakonodajo. Občinska uprava posreduje Nadzornemu
odboru mnenje SVLS in Protikorupcijske komisije.
Ad 3)
Glede na informacije, da vsi podizvajalci še niso plačani, je NO soglasno sprejel
Sklep št. 7/6 NO poziva kupca - Mestno občino Kranj – da se dodatno plačilo izvede šele po
odložnem pogoju predhodne pridobitve potrdil (ki jih dostavi IC Dom), da so poplačani
vsi podizvajalci na objektu knjižnice.
Opravi naj se obvezen pregled kakovosti del in garancija za izvedbo del.
Soglasno je bil sprejet
Sklep št. 8/6: V zvezi z dogovorom – protokolom med kupcem in prodajalci za prostore
knjižnice NO predlaga kupcu, da zagotovi dopolnitev dogovora v točki 5.c protokola, da
bo ugotovitve in strokovna mnenja izvedencev pravne in gradbene stroke MOK sprejel po
predhodnem soglasju sveta Mestne občine Kranj . Zagotovi naj tudi manjkajoče podpise
ostalih pogodbenih strank in popravke izpisa imen podpisnikov
in
Sklep št. 9/6: V povezavi s sklepom "11/5: Od občinske uprave se zahteva celovito poročilo o
poteku projekta knjižnica, nadzor pa se bo začel opravljati jeseni, ko bo tudi določen izvajalec."
bo NO do jeseni pridobil tri ponudbe za celovit pregled projekta Mestna knjižnica Kranj.
Za pripravo razpisne dokumentacije je zadolžen g. Kamel MerdjadiAd 4)
Soglasno je bil sprejet
Sklep št. 10/6: NO meni, da je poravnava sprejemljiva s pravnega vidika in z vidika dobrega
gospodarjenja. 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.
Ad 5) razno
Soglasno so bili sprejeti sklepi:
Sklep št. 11/6: Občinska uprava, Urad direktorja, Nadzornemu odboru dostavi
 seznam sodnih zadev z visokimi zahtevki, ki bi se utegnile reševati s poravnavo. (npr.
Dovrtel ipd).
 seznam pogodb, sklenjenih z MOK, mora biti dopolnjen z vrednostmi v evrih, da bi na tej
podlagi odločali o eventualnem nadzoru
 kopije vseh pogodb in dodatkov, sklenjenih v zvezi z nakupom knjižnice in opreme zanjo

Zapisala:
Zdenka Kogej
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Predsednica Nadzornega odbora
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