Številka: 032-4/2011-102-(4151)
Datum: 16. 6. 2014
SKLEPI
43. seje Nadzornega odbora, ki je bila v ponedeljek, 16. 6. 2014, ob 17:30 uri v sejni sobi št. 8 stavbe
Mestne občine Kranj.
Prisotni: člani Nadzornega odbora: Alenka Podbevšek, Marjan Podgoršek, Marjan Gantar, Franc
Lavrič, Peter Leskovar ter tajnica NO Zdenka Kogej.
Po pozdravu vsem prisotnim je bil na predlog predsedujoče soglasno potrjen dnevni red:
1. potrditev zapisnika 42. seje
2. obravnava tč. dnevnega reda 35. seje Sveta MOK
3. odgovori občinske uprave na vprašanja in sklepe NO
4. pregled sodnih postopkov
5. razno.

Ad 1) potrditev zapisnika 42. seje NO z dne 19.5.2014
Člani na predložen osnutek zapisnika in sklepov niso imeli pripomb. Soglasno je bil sprejet sklep
Sklep 1/43: Zapisnik 42. seje NO z dne 19. 5. 2014 se potrdi.
Ad 2) obravnava tč. dnevnega reda 35. seje Sveta MOK, ki bo 18. 6. 2014.
Gradivo za sejo sveta MOK so člani pregledali, razpravljali so o predlogu odloka o ureditvi in pravilih
cestnega prometa, 1. obravnava, vendar niso sprejeli nobenega sklepa.
Ad 3) odgovori občinske uprave na vprašanja in sklepe NO
NO je najprej razpravljal o prejetih odgovorih na sklepa 41. seje – glede stroškov cestne razsvetljave v
l. 2013 in odhodkov postavke 100305, konto 4029 drugi operativni odhodki, ki so v programski
klasifikaciji »dejavnost župana in podžupanov«, največji.
Člen NO je menil, da so prejeti odgovori premalo vsebinski, veliko je napisanega in malo povedanega.
Glede postavke 100305, konto 4029 drugi operativni odhodki, se bo s prejetim sicer sprijaznil,
čeprav ni vsebinsko ni zadovoljen s sicer obsežnim odgovorom.
Glede stroškov javne razsvetljave je Nadzorni odbor soglasno sprejel
sklep 2/43: Odgovor na sklep 1/41 naj se dopolni še z dokumentacijo o izvedbi javnega
naročila, izbiri koncesionarja, sklenjeno pogodbo, ev. dodatki - cenikom.
Glede odgovora občinske uprave na to, kako upošteva priporočila in zahteve Nadzornega odbora, je
NO menil, da na sklepa 10/15 in 2/17 B ni dobil ustreznega odgovora:
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opomba

Župan poroča Nadzornemu odboru o tem, katere občinske zadeve so v
uradnih postopkih ali preiskavah (sodišča, policija, PKK, Računsko sodišče,
…)

stalna
naloga

Občina naj v imenu dobrega gospodarjenja ponudi javnim zavodom pomoč pri
posameznih zahtevnejših opravilih (javna naročila, pravni dokumenti raznih vrst), in šele
če se izkaže, da jih MOK ne more zagotoviti, se jih napoti na zunanje izvajalce
intelektualnih storitev. NO predlaga tudi, da se pretehta ustanovitev skupnih služb za te
zavode, kar bi pomenilo racionalizacijo poslovanja.

stalna
naloga

B. NO je že večkrat opozarjal na nekonsistentno zaračunavanje raznih
storitev in najemnin (nedavčni prihodki). Z doslednim zaračunavanjem bi se
dohodki občine lahko povečali.

stalna
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sklep 3/43: Občinska uprava naj v zvezi z navedenima sklepoma dopolni svoje odgovore.

Nadzorni odbor ostale odgovore ocenjuje kot sprejemljive, čeprav so deloma vsebinsko neustrezni oz.
ne upoštevajo in ne odgovarjajo na bistvo vprašanja.

Ad 4) pregled sodnih postopkov
Člani NO so prejeli zadnjo evidenco sodnih spisov, ki jo mesečno posreduje vodja Splošne službe v
Uradu direktorja Tatjana Hudobivnik, o postopkih pred sodišči pa bi radi pridobili dodatna pojasnila.
Predsednica je predlagala, da se 14. ali 15. julija skliče seja Nadzornega odbora in se nanjo kot
poročevalca povabi
 predstavnika UGGJS v zvezi s problematiko stroškov vzdrževanja cestne razsvetljave
 predstavnika Urada direktorja, ki bo predstavil sodne zadeve in ostale zadeve v zvezi z zgoraj
omenjenim sklepom 10/15.
Ad 5) razno
Soglasno je bil sprejet
sklep 4/43: Za 14. ali 15. julija 2014 se skliče naslednja seja Nadzornega odbora, na kateri bodo
obravnavali sodne zadeve in ostale zadeve iz sklepa 10/15, povabi se poročevalca iz Urada
direktorja, in problematiko cestne razsvetljave, prav tako s poročevalcem iz UGGJS. Slednji naj
dopolni posredovano dokumentacijo še z dokumenti javnega razpisa in izbire koncesionarja,
vključno s ceniki za vzdrževalna in investicijska dela na javni razsvetljavi.
Seja je bila zaključena ob 18.50.
Zapisala:
Zdenka Kogej

Predsednica Nadzornega odbora
Alenka Podbevšek

