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S K L E P I   

(v povezavi z 29. sejo Sveta MOK 18. dec. 2013)   
 
36. seje Nadzornega odbora, ki je bila v petek, 13. 12. 2013, ob 16:00 uri v sejni sobi št. 8 stavbe Mestne občine 

Kranj. 
 
Prisotni: Alenka Podbevšek, Marjan Gantar,  Franc Lavrič, Kamel Merdjadi,  Marjan Podgoršek (od 16:50 dalje),  
vabljena  Mirko Tavčar  in Tatjana Hudobivnik, ter Zdenka Kogej, tajnica NO.  
 
Člani Nadzornega odbora so na mizo prejeli odgovor občinske uprave na nadzorno poročilo o porabi svetniških 
skupin v letu 2011 ter zapisnik 16. seje skupščine JP Komunala Kranj.   
 
Predsednica NO Alenka Podbevšek pozdravi prisotne, opraviči se vsem za preložitev seje s ponedeljka, 16. na 
petek, 13. decembra, ker je v ponedeljek zadržana, ugotovi sklepčnost organa (v začetku 4 prisotni od 5 članov)  
in predlaga dnevni red, kot je bil predložen z vabilom.  
 
Soglasno je bil sprejet naslednji DNEVNI RED: 

 

1. obravnava gradiva za 29. sejo Sveta MOK  
a. Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2014 – druga obravnava (4.tč. 29. seje)  
b. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilih občinskim funkcionarjem in 

nagradah članom svetov krajevnih skupnosti, članom delovnih teles občinskega sveta ter članom 
drugih občinskih organov, in o povračilih stroškov (8. tč. 29. seje)  
 

2. potrditev zapisnika 35. seje NO 18.11.2013  
3. razno. 

 
Ad 1) obravnava točk dnevnega reda 28. seje Sveta MOK – dec. 2013 
 

a) predlog Proračuna MOK za l. 2014  
Po zaključku razprave je bil soglasno  (4 od 4 prisotnih članov NO) sprejet  
 

sklep 1/36: Nadzorni odbor je seznanjen s predlogom proračuna Mestne občine Kranj  za l. 2016 ter z 
načrtom odplačila kreditov za projekta GORKI in vodovod Bašelj – Kranj.  

 
b) Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilih občinskim funkcionarjem in 

nagradah članom svetov krajevnih skupnosti, članom delovnih teles občinskega sveta ter članom 
drugih občinskih organov, in o povračilih stroškov (8. tč. 29. seje)  
 

Člani Nadzornega odbora so menili, da je primerno izenačenje absolutnih zneskov sejnin, kar izhaja tudi iz 
Boštjančičevega predloga. Po predloženem Odloku bi člani Nadzornega odbora dobili le slabi  2/3 sejnine 
svetnika. 

Soglasno je bil sprejet (5 od 5 prisotnih članov Nadzornega odbora) 
 

sklep 2/36: Županu dajemo pobudo, da se pri Odloku o spremembi Pravilnika …dosledno upošteva sklep  
28. seje Sveta MOK  (Zapisnik št. 900-24/2013-6-(41/05)), t.j. sklep pod 14. tč. 28. seje Sveta 
MOK z dne 20.11.2013:  
»Občinska uprava naj pripravi spremembo Pravilnika o plačah in plačilih občinskim 
funkcionarjem in nagradah članom svetov krajevnih skupnosti, članom delovnih teles 
občinskega sveta ter članom drugih občinskih organov, in o povračilih stroškov, da se glede 
izplačil izenačita status člana in predsednika Nadzornega odbora s statusom svetnika v Svetu 
Mestne občine Kranj.« 

 
Seja je bila zaključena ob 18.30 uri.   

 
Zapisala:  Predsednica Nadzornega odbora  
Zdenka Kogej  Alenka Podbevšek  

 


