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S k l e p i   
 

21. seje Nadzornega odbora, ki je bila v ponedeljek, 08. 10. 2012 ob 16:30 uri v sejni sobi št. 8 stavbe 
Mestne občine Kranj. 
 
Prisotni: Alenka Podbevšek, Marjan Gantar, Franc Lavrič, Kamel Merdjadi, Marjan Podgoršek, poročevalec 
Brane Šimenc, podžupan B. Homan, direktor občinske uprave MOK Mitja Herak, Zdenka Kogej, tajnica 
NO.     
 
Soglasno je bil sprejet naslednji DNEVNI RED:,   

1. zapisnika 19. in 20. seje NO – potrditev 
2. obravnava gradiva 18. seja Sveta MOK – točki 9 Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za 

izvedbo projekta »Podelitev koncesije za upravljanje javnih parkirnih površin v Mestni občini 
Kranj« (Brane Šimenc) 

in 14.  Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin MOK (Janez Ziherl) 

3. projekt Gorki – podrobno poročilo o poteku projekta – vabljeni poročevalci Homan, vodja 
Projektne pisarne  

4. razgovor o nadaljnjem delu Nadzornega odbora in sodelovanju z vodstvom občine – 
vabljena župan in direktor    

5. razno.  
Najprej se obravnava 2. tč. dnevnega reda – tč. 9. dnevnega reda seje Sveta MOK Odlok o javno-
zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta »Podelitev koncesije za upravljanje javnih parkirnih 
površin.  
Ad 2)  
Člani NO so v razpravi opozorili na vprašanja, ki so jih postavili že na svojo 19. seji 27. avgusta letos, ko so 

sprejeli sklep 4/19: 
Nadzorni odbor predlaganih sklepov k tč. 3B dnevnega reda 17. seje Sveta MOK (urejanje JZP 
(javno zasebnega partnerstva) za parkirni sistem na območju Mestne občine Kranj) ne podpira:  
1. ker ni jasno izkazanega javnega interesa za predlagano ureditev 
2. ker ne soglaša z vnaprej določenim deležem/i dohodka iz JZP.  
3. ker ni prikazana ekonomska utemeljitev ter spremembe; 

in kljub prejetim odgovorom nanj niso dobili pravih odgovorov, tudi današnja pojasnila jih ne dajejo.  
 
Soglasno je sprejet  

sklep št. 1/21: NO ustreznih odgovorov na svoje pomisleke z 19. seje NO glede JZP za projekt 
»Podelitev koncesije za upravljanje javnih parkirnih površin v Mestni občini Kranj« ni dobil. zato 
sklepa z 19. seje ne bo spreminjal. Po pridobitvi ustreznih razlag bo NO ponovno sklepal o predlogu 
JZP, obenem pa predlaga, da se odlok sprejema v dvofaznem postopku.    

   

K Pravilniku o sredstvih za delo svetniških skupin MOK  je pojasnila podal Mitja Herak.    
 
Po razpravi, je bil soglasno sprejet 

sklep 2/21: NO podpira sprejem Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin MOK z naslednjimi 
pripombami: 

 črta se  sredstva za reprezentanco kot upravičen strošek 

 črta se 13. člen Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin MOK 

 zagotoviti je treba  
A) ustrezen postopek in kontrolo pri podpisu naročilnic in  
B) vzpostavitev evidenc za vračilo kupljenih osnovnih sredstev  in literature.  

NO zahteva že izdelano  poročilo SNR o porabi sredstev  za delo svetniških skupin, kar je direktor na 
seji že zagotovil. 

 
Ad 3) Projekt GORKI – o poteku poroča podžupan Bojan Homan. 
Soglasno je po razpravi sprejet 
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sklep 3/21:  
NO je seznanjen s potekom projekta GORKI in podpira prizadevanja občine in njenih strokovnih 
služb za čim boljšo in hitrejšo izvedbo projekta. 

 

Ad 4) razgovor o nadaljnjem delu Nadzornega odbora in sodelovanju z vodstvom občine –  
 

Direktor je opravičil župana, ki je zadržan, bosta pa s podžupanom Homanom poskušala pomagati.  
Problematika NO: 

 Nadzornemu odboru občina omogoča le administrativno pomoč v obliki tajnice NO, ne pa tudi kake 
strokovne (npr. pravne ipd) pomoči.  

 Sklepov Nadzornega odbora se na sejah Sveta MOK sploh ne obravnava, čeprav svetniki dobijo 
sklepe na mizo,  

 NO ni vedno zadovoljen s prejetimi odgovori,  

 itd 
 
Mitja Herak:  NO naj se s svojimi  vprašanji obrača na direktorja, ki bo poskrbel za odgovore.  
 
NO je soglasno sprejel  
 

sklep 4/21:  
Nadzorni odbor bo do torka, do 8. ure zjutraj posredoval na direktorjev e-naslov povzetek sklepov, 
ki zadevajo dnevni red seje Sveta MOK, ki je predvidena v sredo v tekočem tednu, do 12. ure pa vse 
sklepe, ki jih bo sprejel na tekoči seji.   

 
ter  
 

sklep 5/21:  
Nadzorni odbor bo direktorja in župana o dnevnem redu svoje seje obveščal en teden pred sejo, da 
bo direktor lahko poskrbel za poročevalce za sejo Nadzornega odbora in jih obvestil o njihovi 
zadolžitvi. 

 
Ad 5) razno 
NO je zavzel glede prejete pobude stališče, da se podpisnico pozove, da jo predstavi na seji NO.   
 
Ad 1) zapisnika 19. in 20. seje – potrditev  
 
Soglasno sta bila potrjena oba zapisnika s popravkom (zap. 20. seje):  
 

sklep 6/21:  
Nadzorni odbor  potrjuje zapisnika 19. in 20. seje Nadzornega odbora z navedenim popravkom. 

 
 
Zapisala:  Predsednica Nadzornega odbora  
Zdenka Kogej    Alenka Podbevšek  
 
Poslano:  
Sklepi v osnutku:  

- županu  
- svetnikom 

 

 


