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S K L E P I  
 
30. seje Nadzornega odbora, ki je bila v ponedeljek, 20. 05. 2013, ob 16:30 uri v sejni sobi št. 8 
stavbe Mestne občine Kranj. 
 

Prisotni: Alenka Podbevšek, Marjan Gantar, Franc Lavrič, Kamel Merdjadi, Marjan Podgoršek, vsi člani NO, 
Zdenka Kogej, tajnica NO.  

 
Soglasno je potrjen  
dnevni red: 

1. potrditev zapisnika 29. seje NO dne 12. 4. 2013 

2. obravnava točk dnevnega reda 24. seje SMOK, ki bo 22. 5. 2013 – 4. tč.  

3. potrditev poročila o delu NO 2011-12 

4. potrditev poročila o porabi svetniških skupin  

5. razno 
 
 
Ad 1) Na zapisnik 29. seje dne 12.4.2013 ni bilo pripomb, soglasno je sprejet  

 

sklep 1/30: Zapisnik 29. seje Nadzornega odbora, ki je potekala dne 12.4.2013, se potrdi.  

 
   
ad  2) obravnava točk dnevnega reda 24. seje SMOK 
 

Na 29. seji dne 12. 4. 2013 je NO sprejel in posredoval občinski upravi naslednje sklepe v zvezi z predlaganim 
Odlokom o organizaciji in načinu izvajanja gospodarske javne službe linijskih prevozov v mestnem prometu in 
ocena izvedljivosti javno-zasebnega partnerstva na področju izvajanja mestnega potniškega prometa v Mestni 
občini Kranj: 
»sklep 1/29:  

- NO predlaga, da se 36 in 37. člen Odloka dopolni tako, da svet MOK s svojimi sklepi potrdi pogoje 
in merila v razpisni dokumentaciji  

- Ponovno naj se oceni primernost podelitve koncesije za 10 let. NO predlaga, da se ta doba 
skrajša z  možnostjo podaljšanja zaradi večje možnosti izbire med ponudniki. 

- Opredeli naj se način in jasen ter razviden mehanizem za spreminjanje cen koncesijske dajatve 
skozi obdobje njene veljave.«, 

 
na katere ni dobil nobenega odziva, v tč. 4. dnevnega reda 24. seje Sveta MOK pa ni zasledil predlaganih 
sprememb Odloka o organizaciji in načinu izvajanja gospodarske javne službe linijskih prevozov v mestnem 
prometu in ocena izvedljivosti javno-zasebnega partnerstva na področju izvajanja mestnega potniškega prometa 
v Mestni občini Kranj.  
 
Zaradi navedenega je Nadzorni odbor soglasno sprejel naslednja sklepa:  
 

sklep 2/30:  
Ker se na sejah sveta in na kolegiju župana ne obravnava sklepov Nadzornega odbora, predlagamo, da se 
predstavnik Nadzornega odbora udeleži kolegija župana in tam predstavi  stališča Nadzornega odbora v 
zvezi s točkami dnevnega reda seje sveta MOK, do katerih je zavzel stališče ali podal določene predloge. 

 
in v nadaljevanju še sklep glede 4.tč. dnevnega reda 24. seje SMOK: 

sklep 3/30: 
NO opozarja občinsko upravo, da je na svoji 29. seji NO sprejel sklepe pod št.  1/29 (glej zgoraj)  glede 
tega Odloka, ki na 23. seji  SMOK niso bili predstavljeni  in obravnavani, (čeprav so bili predloženi na 
mizo, občinski upravi pa že v torek pred sejo). Občinska uprava naj se opredeli do predlogov Nadzornega 
odbora in če jih oceni kot umestne, naj jih na seji sveta predlaga kot amandmaje k temu Odloku.        

   

NO je v nadaljevanju obravnaval še točko 3.B Status javnega dobra na zemljišču parc. št. 110/1, k.o. Zg. 
Besnica in zavzel naslednje stališče oz. sklep: 
 



sklep  4/30: 
Če so ugotovitve Komisije za pritožbe pri Svetu MOK v zvezi z navedeno zadevo utemeljene, NO podpira 
sklep Komisije za pritožbe in opozarja župana na možne posledice in stroške sodnih postopkov.     

 
Ad 3)  potrditev poročila o delu NO 2011-12 
 

Poročilo o delu Nadzornega odbora v l. 2011/12 je Nadzorni odbor obravnaval na 29. seji in predlagal manjše 
redakcijske popravke. Besedilo s temi popravki je na tekoči seji tudi potrdil in soglasno sprejel  
 

sklep 5/30:  
Člani Nadzornega odbora so potrdili poročilo o delu NO v l. 2011-2012, ki se ga predloži županu oz. 
mestni upravi.   

 
 
Ad 4) potrditev poročila o porabi svetniških skupin  
 

Predsednica je predlagala, da se v četrtek dopoldan (t.j. 23.5. ob 10. uri) člani, ki so pregledali dokumentacijo o 
finančnem poslovanju svetniških skupin ponovno dobijo in pregledajo pripravljeno poročilo, ki ga nato potrdi še 
Nadzorni odbor.  
Z navedenim so se vsi člani NO strinjali.  
 

Ad 5) razno  

Franc Lavrič je predlagal premislek Nadzornega odbora o sodelovanju oz. spremljanju pregleda Računskega 
sodišča na Mestni občini Kranj, oz. je pričakoval, da bo NO pri tem nekako sodeloval. NO je bil o poteku tega 
pregleda obveščen šele v aprilu, Računsko sodišče pa se je najavilo že v februarju tega leta. O dosedanjih 
aktivnostih NO ni bil obveščan.  
V razpravi je Prevladalo mnenje, da mora NO obravnavati poročilo Računskega sodišča, ko jim bo to 
predstavljeno.  
 
Predsednica je predlagala, da se pri vodstvu občinske uprave in Računskega sodišča pozanima o namenu in 
poteku tega pregleda, kar je bilo sprejeto. 
 
Predsednica je poročala o klicu s Komisije za preprečevanje korupcije, kjer  so želeli  izvedeti, ali bo NO proučil 
navedbe prijavitelja nepravilnosti v poslovanju Mestne občine Kranj, ki jih je ta posredoval Nadzornemu odboru na 
27. seji NO 18.3.2013. 
 
Po razpravi je NO soglasno sprejel  
 

sklep 6/30:  
Občinska uprava naj odgovori na navedbe pod tč. 4  zapisnika 27. seje Nadzornega odbora.  

 
Člani Nadzornega odbora so razpravljali še o poslovniku Nadzornega odbora, za katerega so menili, da bi ga bilo 
treba spremeniti, npr. glede frekvence poročanja o delu in drugih določilih. Člani so menili, da s posredovanjem 
sklepov takoj po seji Nadzornega odbora oz. sproti občinsko upravo s svojim delom tekoče seznanjajo, tako da 
posebna poročila niti niso potrebna razen morda enkrat letno. O tem se bo NO dogovarjal na naslednjih sejah.  
 

24. seje sveta MOK se bo udeležila predsednica Nadzornega odbora.   

 

Ob 18
05

 je bila seja zaključena.  

 
 
 
Zapisala:  Predsednica Nadzornega odbora  
Zdenka Kogej    Alenka Podbevšek  
 

Poslano:  
Sklepi v osnutku:  

- županu/direktorju   
- svetnikom 

 


