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S K L E P I  

 
14. seje Nadzornega odbora, ki je bila v ponedeljek, 19. 03. 2012, ob 16:15 uri v sejni sobi št. 8 
stavbe Mestne občine Kranj. 
 
Prisotni: Marjan Gantar,  Franc Lavrič, Kamel Merdjadi, Marjan Podgoršek,  Brane Šimenc, 
Projektna pisarna, Tatjana Hudobivnik, vodja Splošne službe, Marko Hočevar, načelnik UGGJS, 
Zdenka Kogej, tajnica NO.  
Opravičeno odsotni: Alenka Podbevšek 
Namestnik predsednice NO Marjan Gantar pozdravi prisotne, posebej še vabljene načelnike oz. 
vodje organov MOK, ugotovi sklepčnost organa (4 prisotni od 5 članov)  in predlaga sprejem 
predloženega dnevnega reda.  
Soglasno je bil sprejet naslednji DNEVNI RED: 

1. potrditev zapisnika 13. seje  

2. realizacija sklepov sej no – poročevalec  g. Šimenc za sklep 3/12  
3. obravnava točk dnevnega reda 13. seje Sveta MOK –  

4. tč.: Odlok o spremembah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne 
občine Kranj   - poročevalec   Tatjana Hudobivnik       
6. tč.: Odlok o – ustanovitvi….RS … gorenjske regije  - poročevalec  Marko Hočevar   

4. razno. 
Ad 1)  
Na pobudo Marjana Gantarja k pripombam na zapisnik 13. seje ni bilo pripomb, soglasno je bil 
sprejet  
 

Sklep št. 1/14:  
Zapisnik 13. seje NO se potrdi. 

 
Ad 2)  
Po končani razpravi je NO s tremi glasovi za in enim vzdržanim sprejel  
 

sklep 2/14:  
NO daje soglasje k odstopu od tistega dela javnega naročila za gradnjo kanalizacije ter 
obnovo vodovoda in ceste na Savski cesti, Skalici in Ul. Tatjane Odrove ter rekonstrukcijo 
Savske ceste na odseku od  Ljubljanske ceste do mostu čez Kokro, ki ni bilo izveden. 

 
Soglasno je sprejel 
 

sklep 3/14: Vsako večje javno naročilo naj vsebuje klavzulo o možnosti odstopa od 
javnega naročila.    

 
Ad 3) obravnava tč. dnevnega reda Seje SMOK  

4. tč.  4. tč.: Odlok o spremembah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave 
Mestne občine Kranj   - poročevalec   Tatjana Hudobivnik       

Soglasno je sprejet  
 

sklep št. 4/14: NO soglaša s spremembami  Odloka o organizaciji in delovnem področju 
občinske uprave Mestne občine Kranj. 

  
  6. tč.: Odlok o – ustanovitvi….RS … gorenjske regije  - poročevalec  Marko Hočevar   
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NO soglasno sprejme  

sklep št. 5/14: NO soglaša s sprejemom Odloka o ustanovitvi razvojnega sveta gorenjske 
regije. 

 
 
Ad 4) Razno  
 
Nadzorni odbor meni, da prejeti odgovor glede izplačevanj sejnin članom skupščine JP Komunala 
Kranj kot organu nadzora ni ustrezen, saj ne odgovarja na zastavljeno vprašanje, temveč 
povzema zakonska določila glede izplačevanja sejnin Nadzornim svetom v gospodarskih 
družbah. Po razpravi so soglasno sprejeli  
 

sklep št. 6/14: NO zavrača prejeti odgovor občinske uprave oz. župana glede izplačevanja 
sejnin udeležencem skupščine JP Komunala, d.o.o., kot nadzornemu organu. Od župana 
želi pojasnilo o pravni podlagi za plačevanje sejnin članom skupščine, kakor bi jih 
prejemali člani ukinjenega Nadzornega sveta.  

 
V razpravi se je oblikoval še sklep, ki je bil soglasno sprejet:  
 

sklep št. 7/14: NO želi pridobiti seznam vseh zunanjih izvajalcev intelektualnih storitev 
(odvetnikov, cenilcev, drugih strokovnjakov), ki jih je angažirala Mestna občina Kranj v 
času sedanjega mandata z zneski pogodbenih vrednosti in predmetom pogodbe oz. vrsto 
storitve, ter stalnosti oz. enkratnosti pogodbene storitve.   

 
Franc Lavrič opozori še na varčevalne ukrepa, ki jih pripravlja vlada ter na umestitev plinovoda 
južni tok, ki bo prečkal tudi kranjsko občino – zato je tu treba zadevo umestiti v prostor.  
 
 
 
Zapisala:  Nam. predsednice Nadzornega odbora  
Zdenka Kogej  Marjan Gantar    
 
Posredovano: 
Zapisnik 
- članom Nadzornega odbora 
Sklepi:  
- županu  
- svetnikom MOK – na sejo 21. 03. 2012 
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