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Številka: 032-4/2011-29-(4110)  
Datum:   16. 01. 2012 

 
S K L E P I 

 
12. seje Nadzornega odbora, ki je bila v ponedeljek, 16. 01. 2012 ob 16:15 uri v sejni sobi št. 8 
stavbe Mestne občine Kranj. 
 
Prisotni:  Alenka Podbevšek, Marjan Gantar,  Franc Lavrič, Kamel Merdjadi, Marjan Podgoršek, torej 
vseh pet članov, in  Zdenka Kogej, tajnica NO.  
 
Predsednica NO Alenka Podbevšek pozdravi prisotne, ugotovi sklepčnost organa (5 prisotnih od 5 
članov)  in predlaga sprejem predloženega dnevnega reda.  
Soglasno je bil sprejet naslednji DNEVNI RED: 

1. potrditev zapisnika 11. seje  
2. realizacija sklepov sej NO  
3. obravnava točk dnevnega reda seje SMOK  
4. obravnava prejetih odgovorov in poročil organov MOK – knjižnica (v prilogi)  
5. razpis za revizijo 
6. razno 

Ad 1) Potrditev zapisnika 11. seje – pripomb na zapisnik ni bilo. 
Soglasno je bil sprejet  

Sklep št. 1/12: Zapisnik 11. seje NO se potrdi.  

 
Ad 2) realizacija sklepov sej NO  
Predsednica NO je podala pregled nerealiziranih sklepov, oz. je ugotovila, da na te sklepe NO ni prejel 
županovih odgovorov ali pa po mnenju NO odgovori niso popolni in vsebinsko ustrezni. 
Soglasno je bil sprejet  

sklep št. 2/12: Predsednica NO z dopisom seznani župana o nerealiziranih sklepih NO oz. o 
nezadovoljivih odgovorih na določena vprašanja NO ter ga pozove k pripravi vsebinskih 
odgovorov. 

in 

sklep št. 3/12:  
V zvezi s sklepom NO 4/7 (odstop od javnega naročila za gradnjo javne kanalizacije in obnovo vodovoda in ceste 

na Savski cesti, na Skalici in ulici Tatjane Odrove ter rekonstrukcijo Savske ceste od Ljubljanske do mostu čez Kokro ni 

razvidno, da ne bo finančnih in pravnih posledic prekinitve sklenjene pogodbe v tem javnem naročilu) je NO prejel 
odgovor v e-obliki v petek oz. na papirju z današnjo pošto. Ker ima NO še vedno pomisleke v 
zvezi s tem odstopom, želi v skladu s sklepom 5/7 do prihodnje seje pravočasno (teden dni 
pred sejo NO) dobiti kopije vseh pogodb in druge dokumentacije v zvezi s tem naročilom, na 
svoji 13. seji pa pričakuje tudi ustno poročanje o tem naročilu/pogodbi in odstopu od nje/ga od 
odgovorne osebe (podžupan, direktor, načelnik).  

 
NO je obravnaval tudi prejet odgovor št. 612-6/2011-4122 z dne 6. 1. 2012 v zvezi s sklepoma NO št. 
2/11 in 3/11 glede dodatka št. 3 pogodbe o nakupu prostorov Mestne knjižnice Kranj (MKKr)  in se ne 
strinja z zadnjim odstavkom 1. tč. odgovora.  
Soglasno sta bila sprejeta  

sklep št. 4/12: Na prihodnjo sejo NO (februarja 2012) NO vabi odgovorno osebo MOK in želi 
pojasnilo, čigave interese zagovarja MOK v zvezi z odgovorom  št. 612-6/2011-4122 z dne 6. 1. 
2012 in sprejetimi dodatkom št. 3, notarskimi zapisi  SV 1315/2011, SV 1314/2011 in 
sporazumom o zavarovanju terjatev z dne 19.12.2011 (MOK : IC DOM : Globus trgovina).  

in 

sklep št. 5/12: NO želi prejeti končno poročilo o projektu MKKr.  
Na podlagi tega in izvedenskih poročil (navedenih v dokumentu 612-6/2011-4122 z dne 15. 6. 
2011, Polona Tavčar Korenčan) Lex Mercatoria, Ing biro 2x) se bo NO odločil glede izvedbe 
nadzora nad projektom Knjižnica.  
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NO je obravnaval tudi dogajanje v zvezi z Ledeno dvorano (sklep NO 5/11) (stavbna pravica za 40 let 
novemu najemniku ledene dvorane – tako stari kot novi najemnik sta nesolventna) in ugotovil, da 
predlagana namera na Svetu MOK ni bila sprejeta. Zadevo bo obravnaval in  podal mnenje, ko bo 
ponovno na dnevnem redu SMOK.  
 
Ad 3) obravnava dnevnega reda 11. seje Sveta MOK (SMOK)  
Ob obravnavi dnevnega reda 11. seje SMOK je NO predloge vzel na znanje, razpravljal pa je 
predvsem o podeljevanju koncesij zdravstvenim delavcem (tč. 6 dnevnega reda 11. seje SMOK)  in 
menil, da bi se morale koncesije podeljevati za določen čas. 
 
Soglasno je bil sprejet  
 

sklep št. 6/12: NO predlaga, da Mestna občina Kranj podeljuje koncesije za določen čas ter da 
izboljša način nadzora nad delom koncesionarja.   

 
Ad 4 in 5) obravnava prejetih odgovorov in poročil organov MOK – knjižnica in razpis za revizijo 
Zadeve so bile obravnavane pod tč. 3 tekoče seje in sprejet sklep 5/12.  
 
Ad 6) Razno  
Marjan Gantar je posredoval željo župana glede udeležbe poročevalcev na sejah NO, ki je izrazil 
pripravljenost, da  zagotovi s strani Nadzornega odbora želene poročevalce.  
NO je o tem razpravljal in menil, da so najprimernejše odgovorne osebe župan oz. podžupani, sledi 
direktor OU in nato načelniki uradov ter ev. še vodje služb.  
 
Drugih predlogov ni bilo, sprejet pa je dogovor, da se seje sveta MOK dne 18.01. 2012 član NO ne 
udeleži.  
 
 
Ob 18:00 je bila seja zaključena.  
 
Zapisala:  Predsednica Nadzornega odbora  
Zdenka Kogej  Alenka Podbevšek   
 
Posredovano: 
Zapisnik 
- članom Nadzornega odbora 
Sklepi:  
- županu  
- svetnikom MOK – na seji 14. 12. 2011 
 


