MESTNA OBČINA KRANJ
Nadzorni odbor
Slovenski trg 1, 4000 Kranj
tel. 04/ 2373 110,fax. 04/ 2373 106
Številka: 032-4/2011-12-(4110)
Datum: 20.06.2011
SKLEPI
5. seje Nadzornega odbora, ki je bila v ponedeljek, 20. 06. 2011, ob 16:00 uri v sejni sobi št. 20
stavbe Mestne občine Kranj.
Prisotni: Alenka Podbevšek, Franc Lavrič, Kamel Merdjadi, Marjan Podgoršek, Marjan Gantar (prišel
kasneje), Zdenka Kogej, tajnica NO; deloma še Mitja Herak, direktor OU, M. Hočevar, UGGJS,
Boštjan Gradišar, UOP.
Soglasno je bil sprejet naslednji DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 4. seje
2. Pregled gradiva za 7. sejo Sveta MOK – poudarek na premoženjskih zadevah
3. pregled javnih naročil 2011
4. nadzor projekta CERO
5. nadzor projekta knjižnica
6. nadzor sodne poravnave s Stanovanjsko zadrugo Gorenjske
7. Razno
Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno:
Sklep št. 1/5: NO poziva Komisijo za statutarno-pravne zadeve, da uskladi statut in ostale akte
MOK ter novo organizacijo in pri tem upošteva sklep NO št. 6/4, in svetu MOK predlaga
ustrezne uskladitve.
(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.)

Sklep št. 2/5: Potrdi se zapisnik 4. seje Nadzornega odbora z dne 9.5.2011.
Ad 2) Pregled gradiva za 7. sejo Sveta MOK – poudarek na premoženjskih zadevah
Sklep št. 3/5: Župana se opozori, da NO ni prejel načrta dela MSNRK za letošnje leto.
Sklep št. 4/5: MSNRK naj v svoj plan dela uvrsti Gorenjske lekarne in Osnovno zdravstvo
Gorenjske, zlasti glede gospodarnosti delovanja in ugotavljanja presežka sredstev,
ustvarjenih s tržno dejavnostjo.
Sklep št. 5/5: NO zahteva poročilo o delu javnih podjetij v Mestni občini Kranj – posebej JP
Komunale Kranj za l. 2010 - in dopolnjeno poročilo o delu javnih zavodov.

Sklep št. 6/5: Župan naj poda obrazložitev, kako se po spremembah v JP Komunala Kranj
izvaja operativni nadzor, posebej v primerih, ko je potrebno hitro reagirati in preprečiti
škodljive ali neustrezne posle uprave.
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Sklep št. 7/5: NO je seznanjen z gradivom za 7. sejo SMOK. Pripombe je podal v gornjih
sklepih.
Ad 3) pregled javnih naročil 2011
Sklep št. 8/5: NO želi sodelovati s projektno pisarno, od katere pričakuje poročanje o realizaciji
načrtov NRP in še posebej o problematičnih projektih in tveganjih.
Ad 4) nadzor projekta CERO
Sklep št. 9/5: Marjan Podgoršek in Kamel Merdjadi izvedeta nadzor poslovanja MOK v
Konzorciju CERO v preteklih letih. Od MOK se zahteva dokumentacijo po seznamu do
15.7.2011.
Sklep št. 10/5: NO meni, da je podpisani dodatek k pogodbi med JP Komunalo Kranj in
Papirservisom škodljiv. Svet ustanoviteljev naj ustrezno spremeni sklep o razpisu za
odvažanje odpadkov z območja Mestne občine Kranj glede trajanja pogodbe na največ
štiri leta. Občinska uprava naj pregleda dokumentacijo in določi tveganja ter strategijo
ravnanja v tej zadevi.
Ad 5) nadzor projekta knjižnica
Sklep št. 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.
Ad 6) nadzor sodne poravnave s Stanovanjsko zadrugo Gorenjske
NO meni, da bi moral župan pred sprejetjem tovrstnih sklepov o poravnavah v višjih vrednostih
pridobiti soglasje Sveta MOK in tudi Nadzornega odbora.
Sklep št. 12/5: Glede na zastavljena vprašanja Nadzornemu odboru s strani novinarjev,
svetniških skupin in bivšega direktorja občinske uprave naj občinska uprava pripravi
pojasnilo o izvedeni in izplačani poravnavi s Stanovanjsko zadrugo Gorenjske in
odgovori na zastavljena vprašanja, ki ji bodo posredovana. Na podlagi predloženega
poročila bo NO sprejel odločitev o nadzoru poravnave.
Sklep št. 13/5: Občinska uprava naj poda pravno utemeljitev za podpis pogodbe o svetovanju
s svetnikom Darkom Jarcem glede na dano mnenje SRSLS in Protikorupcijske komisije.
Seje SMOK dne 22.6.2011 se udeleži Kamel Merdjadi.

Pripravila:
tajnica NO Z. Kogej

Predsednica Nadzornega odbora
Alenka Podbevšek, lr.

Sklepi:
- svetnikom MOK – na seji 22. 6. 2011
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