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MESTNA OBČINA KRANJ   

Nadzorni odbor   

   
Slovenski trg 1, 4000 Kranj   

tel. 04/2373 110, fax  04/2373 114   
 
Številka: 032-4/2011-14-(4110)  
Datum:   19.07.2011 

 
S K L E P I 

 
7. seje Nadzornega odbora, ki je bila v ponedeljek, 10. 08. 2011 ob 16:00 uri 106 stavbe Mestne 
občine Kranj. 
 
Prisotni:  Alenka Podbevšek, Franc Lavrič, Kamel Merdjadi, Marjan Gantar, Marjan Podgoršek, 
Zdenka Kogej, tajnica NO 
 
Predsednica NO Alenka Podbevšek ugotovi sklepčnost organa (5 prisotnih od 5 članov).  
Soglasno je bil sprejet naslednji DNEVNI RED: 

1. Sprejem zapisnika 6. seje 
2. Pregled realizacije sklepov prejšnjih sej  
3. obravnava prejete dokumentacije po priloženem spisku  
4. obravnava polletne realizacije finančnega načrta MOK 2011 
5. razno  

 
Ad 1) Sprejem zapisnika 6. seje 
 
Soglasno je bil sprejet sklep:  

Sklep 10/6 se dopolni tako, da se glasi:   

NO meni, da je poravnava sprejemljiva s pravnega vidika in z vidika dobrega gospodarjenja, 
glede na višino tožbenega  zahtevka.  
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.  

 
Soglasno sta bila sprejeta  

sklep 1/7: Zapisnik 6. seje z dne 20. 6. 2011 se potrdi z zgoraj omenjenim dopolnilom sklepa 
10/6.  

in  

sklep 2/7: Po obravnavi prejetih gradiv k točki 10/6 , ki pojasnjujejo vsebinsko upravičenost 
poravnave, je NO ugotovil, da so bila v postopku pridobljena mnenja različna in tudi 
nasprotna.  

 
Ad 2) Pregled realizacije sklepov prejšnjih sej  
 
Soglasno je bil sprejet sklep:  
 

sklep 3/7: NO želi dobiti seznam desetih sodnih zadev z najvišjimi zahtevki, ki naj bo 
opremljen:  

 s splošnimi podatki o pravdi (kdo, proti komu, št. spisa, kdaj je vložena tožba, 
znesek zahtevka, itd)  

 s kratkim opisom predmeta spora 

 s kratkim opisom pravne prognoze.  

 
Ad 3) obravnava prejete dokumentacije po priloženem spisku  
 
Glede ostalih prejetih odgovorov in odzivov na sklepe NO ni imel pripomb in jih vzame v vednost.   
Alenka Podbevšek  predlaga, da NO obravnava predložene dokumente o javnih naročilih: 

1. PP: Javni razpis za Izgradnjo magistralnega vodovoda Bašelj –Kranj – se ne odda 
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2. PP: Javni razpis za Izdelava projektne dokumentacije za Centralno čistilno napravo  – se 

razveljavi – nov 

3. UF: obvestilo o tožbi NLB zoper MOK zaradi dolgov do Vegrada 
4. UGGJS: JN prevozi učencev 2011-14  

5. PP: 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  

 
Soglasno je bil sprejet  

sklep 4/7: NO sprejme v vednost zadeve od 1-4.  
Glede 5. tč. pa se NO ne more odločiti za soglasje z navedenim odstopom od JN, in želi pridobiti 
dokumentacijo, ki naj vsebuje:  

1. splošne podatke o do sedaj izvedeni investiciji 
2. pravno utemeljitev ugotovitve, da naročnik nima zagotovljenih sredstev za nadaljevanje 

investicije  
3. oceno morebitnih pravnih in finančnih posledic (možne tožbe)  

NO bo zadevo obravnaval na prihodnji seji, če bo zagotovljena navedena dokumentacija in 
kvalificiran poročevalec.   

 
in  

sklep 5/7: Pisni materiali, gradiva, poročila, obvestila, odgovori OU itd. naj se pošiljajo članom 
NO v papirni obliki, dva ali vsaj en teden pred sejo NO, ki je običajno sklicana dva 
dneva pred sejo sveta MOK, zagotovi pa naj se tudi poročevalca za posamezne 
točke dnevnega reda.   
Materialov, ki ne bodo ustrezali gornjim pogojem, NO ne bo obravnaval.  

  

Član NO predlaga, da se vodjo Projektne pisarne povabi na razgovor glede načina vodenja projektov. 
  
Ad 4) NO se je po razpravi odločil, da polletne realizacije finančnega načrta MOK na tej seji ne bo 

obravnaval. Na obravnavi želijo poročevalca.  
 
Ad 5) Član NO zastavi vprašanje, kako se odvija projekt prenove ulic mestnega jedra v zvezi z 

izgradnjo oz. sanacijo stopnišča Pot na kolodvor oz. na že nekaj časa trajajočo 
neprehodnost te poti, ki naj bi bila javno dobro.  

 
Soglasno je bil sprejet  

sklep 6/7: MOK naj pojasni stanje glede  sanacije stopnišča Pot na kolodvor. 

 
 
 
  Predsednica Nadzornega odbora  
  Alenka Podbevšek   
 
 


