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S k l e p i  
 

25. seje Nadzornega odbora, ki je bila v ponedeljek, 10.12.2012 ob 16:30 uri v sejni sobi št. 8 poslovne 
stavbe Mestne občine Kranj. 
 
Prisotni: Alenka Podbevšek, Marjan Gantar, Franc Lavrič, Kamel Merdjadi, Marjan Podgoršek, Judita 
Tkalec – nadomeščala tajnico NO, vabljeni: dr. Mitja Pavliha - UGGJS, Mirko Tavčar – UF in Janez Frelih - 
podžupan.     
 
Soglasno je bil sprejet naslednji DNEVNI RED:   

1. zapisnik 23. in 24. seje NO – potrditev, 
2. obravnava gradiva 20. seje Sveta MOK: 

a) Premoženjske zadeve 
b) predlog proračuna s poudarkom na predlogu delitve sredstev za krajevne skupnosti in 

načrtu pridobitve in razpolaganja s premoženjem MOK, 
c) Odlok o upravljanju in vzdrževanju javnih parkirišč – 1. obravnava, 

3.  strategija javnega potniškega prometa, 
4.  obravnava revizijskega poročila o pravilnosti ravnanja s premoženjem MOK, 
5.  razno.  

 
 
Točka 1:  
Zapisnika sta soglasno potrjena. 
 
 

Točka2:    obravnava gradiva 20. seje Sveta MOK  
 

 2a) Premoženjske zadeve – A. Izvzem iz javnega dobra na nepremičnini zemljiška parcela 2134-
3043/16-0 

SKLEP 1/25. seje – točka 2a 
Predlagani sklepi  za Svet MOK, ki se nanašajo na točko 3.a, so nekonsistentni in nejasni. Iz 
razlage tudi ni razvidno, zakaj se bo zemljišče brezplačno preneslo na fizično osebo in to tudi 
ni zajeto v predlogih sklepov. 

 

 2b) predlog proračuna s poudarkom na predlogu delitve sredstev za krajevne skupnosti in načrtu 
pridobitve in razpolaganja s premoženjem MOK 

SKLEP 2/25. seje – točka 2b 
NO predlaga, da se čim prej novelirajo kriteriji za delitev sredstev za krajevne skupnosti in da 
se pri posameznih investicijah in adaptacijah upoštevajo tudi lastni prihodki krajevnih 
skupnosti.  

SKLEP 3/25. seje – točka 2b 
NO je ugotovil, da so v predlogu prodaje premoženja zajete tudi vse finančne naložbe in deleži 
v podjetjih, zato je potrebno pred sprejetjem tega dokumenta seznam sredstev, namenjenih za 
prodajo, prečistiti. NO je že na prejšnjih sejah opozoril na nesprejemljiv predlog prodaje 
zemljišča na Polici po predlagani ceni, zato meni, da bi v načrtu razpolaganja s premoženjem 
MOK moralo biti to upoštevano. 
 

 2c) – Odlok o upravljanju in vzdrževanju javnih parkirišč – 1. obravnava 
SKLEP 4/25. seje – točka 2c 

NO županu predlaga, da se Odlok o upravljanju in vzdrževanju javnih parkirišč umakne iz 
dnevnega reda Seje sveta MOK zaradi naslednjih utemeljitev: 
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Zaradi negotovega vpliva na prihodke proračuna MOK in glede na posredovano gradivo 
obstaja utemeljena skrb, da bodo prihodki manjši , saj bodo namesto prilivov od parkirnin ostali 
zgolj prilivi od najemnine za parkirne naprave. 
Pred odločanjem je zatorej potrebno natančno oceniti vplive na proračun. 
Predlagamo izdelavo analize stroškov in koristi za predlagan scenarij ter proučitev alternativnih 
dolgoročnih sistemskih rešitev. 
 
 

Točka 3: 

 NO je obravnaval tudi 9. točko dnevnega reda Seje sveta MOK, in sicer, Strategija javnega 
potniškega prometa 

SKLEP 5/25. seje – točka 3 
NO opozarja Svet MOK, da v dokumentu »Strategija javnega potniškega prometa« ni jasno    
postavljenih ciljev, ki jih MOK v javnem potniškem prometu želi doseči, zato menimo, da bi se 
tako strategija kot predlagani sklep morala ustrezno dopolniti.  
 
 

Točka 4: 

 obravnava revizijskega poročila o pravilnosti ravnanja s premoženjem MOK 
Obravnava te točke se umakne iz dnevnega reda, saj MOK ni pripravil zahtevanega odzivnega 
poročila. 

 
 

Točka 5:  

 Ni bilo obravnavanih tem 
 
 
 
Zapisala:  Predsednica Nadzornega odbora  
Judita Tkalec  Alenka Podbevšek  
 
 
 
Poslano:  
Sklepi v osnutku: dne 10.12.2012 

- županu/direktorju  

 
 

http://www.kranj.si/

