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MESTNA OBČINA KRANJ   

Nadzorni odbor   

   
Slovenski trg 1, 4000 Kranj   
tel. 04/ 2373 110,fax. 04/ 2373 106   

 
Številka: 032-4/2011-6-(4110)  
Datum:   14.02.2011 

 
S K L E P I   

 
2.  seje Nadzornega odbora, ki je bila v ponedeljek, 14.02.2011 ob 16:00 uri, v sejni sobi št. 20 
stavbe Mestne občine Kranj. 
 
Prisotni:  Alenka Podbevšek, Franc Lavrič, Kamel Merdjadi, mag. Marjan Podgoršek (prišel ob 16:30), 
M. Tavčar, OF, Zdenka Kogej, tajnica NO.  
Odsoten: Marjan Gantar, opravičeno  
 
Predsednica NO Alenka Podbevšek pozdravi prisotne, ugotovi sklepčnost organa (4 prisotni od 5 
članov)  in predlaga sprejem predloženega dnevnega reda:  
Soglasno je bil sprejet naslednji DNEVNI RED: 

1. pregled in potrditev zapisnika 1. seje in realizacija sklepov  
2. vprašanja, predlogi in pobude članov Nadzornega odbora 
3. obravnava gradiva za 4. sejo Sveta MOK 
4. priprava letnega načrta dela     

 
Ad 1)  
 
Člani so soglasno (4 glasov za, 0 proti, 0 vzdržanih) sprejeli  

Sklep št. 1/2: Zapisnik 1. seje in poročilo o realizaciji sklepov se potrdita.   

 
 
Ad 3) obravnava gradiva za 4. sejo Sveta MOK 
Soglasno je bil sprejet sklep:  
 

Sklep 2/2: NO opozarja na "prenapihnjen" proračun MOK za leto 2011 in na preveliko 
predvideno zadolževanje MOK.  
NO predlaga, da se trije objekti vrtcev (na C. S. Žagarja 6 in 19, C. Kokrškega odreda 9) 
izvzamejo iz programa prodaje ob dejstvu, da je program Čira čara ustavljen.  

   
Soglasno je sprejet  

Sklep 3/2: NO ne podpira predloga o spremembah v Javnem podjetju Komunala Kranj. 
Predlagatelj oz. mestna uprava naj pojasni, kako se bo izvajal nadzor v JPK in kako bo MOK 
izvajala svoje pravice v podjetju, če se Nadzorni svet ukine. 
NO pridobi mnenje Združenja nadzornikov Slovenije o tem predlogu oz. primernosti predlagane 
rešitve.  

 
Ad 2) predlogi, vprašanja … 
Predlog, da NO redno dobiva naslednje evidence:  

- Evidenca javnih naročil nad vrednostjo 20.000 in 40.000 €   
- Evidenca tekočih investicij, kjer se pojavljajo težave (knjižnica, Kieslstein)  
- Evidenca nakupov in prodaj nepremičnin  
- Evidenca sodnih sporov z udeležbo MOK  

 

Sklep 4/2: Župana se zaprosi za zagotovitev zgoraj omenjenih evidenc, ki bi jih člani NO 
redno dobivali v vednost (morda mesečno, pred sejo SMOK) 
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Sklep 5/2: Tajnica NO vodi evidenco sklepov, pobud itd. ter njihove realizacije in jo z 
vabilom na sejo pošilja članom NO.  

 
Sklep 6/2: Župana se zaprosi, da naloži 
  1. OF izdelavo simulacije zadolževanja in odplačevanja posojil  MOK v obdobju 

2011-14 ter  
2. SSNRK izdelavo poročila o stanju na notranje- revizijskem področju in o 
potekajočih revizijah na MOK ter da predloži NO-u letni načrt izvajanja notranje 
revizije. Rok – do 10.3.2011       

 
Ad 4) priprava letnega načrta dela     
 
Po debati je bil soglasno sprejet 

Sklep 7/2:  Člani NO do naslednje seje pripravijo predloge za izdelavo letnega načrta dela.  

  
      Člani so razpravljali tudi o dnevu sklica svojih sej in menili, da je ponedeljek optimalen dan.  
 
 
 
 
Zapisala:  Predsednica Nadzornega odbora  
Zdenka Kogej  Alenka Podbevšek   
   
 
 
Posredovano: 
- županu 
- direktorju občinske uprave  
 


