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S K L E P I   

 
 
38. seje Nadzornega odbora, ki je bila v ponedeljek, 17. 2. 2014, ob 17:00 uri v sejni sobi št. 8 stavbe 

Mestne občine Kranj. 
 
Prisotni: člani Nadzornega odbora: Alenka Podbevšek, predsednica NO, Marjan Gantar, Franc Lavrič, Kamel 
Merdjadi, Marjan Podgoršek, tajnica NO Zdenka Kogej.   
 
Na predlog predsedujoče je bil soglasno potrjen dnevni red: 
 

1. zapisnik 37. seje (jan. 2014) 

2. Nadzorno poročilo o porabi svetniških skupin 2011 

3. gradivo za sejo mestnega sveta (seja 26.2.2014 – prvi del gradiva) 

4. razno. 

Ad 1)  
Nadzorni odbor  je ugotovil, da na svoj sklep 37. seje št. 1/37:  

Županu se predlaga, da se za sklep 28. seje Sveta (Zapisnik št. 900-24/2013-6-(41/05)), 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«, posreduje pravno mnenje za 

tisti del sklepa, ki govori »da se glede izplačil izenačita status člana in predsednika Nadzornega odbora 

s statusom svetnika v svetu Mestne občine Kranj«  

 
še ni prejel odgovora, zato je  soglasno sprejel  

sklep 1/38:  
Župana se obvesti, da Nadzorni odbor ni prejel odgovora na sklep 1/37, zato ga poziva, da v roku 14 
dni Nadzornemu odboru posreduje odgovor (pravno mnenje) na sklep Nadzornega odbora 1/37.  

 
Člani NO so menili, da njihove mandatne pogodbe še veljajo, zato novi Pravilnik o 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, sprejet na januarski seji mestnega sveta in objavljen v Uradnem listu 7/2014 z dne 31.1. 2014 s 
temi pogodbami ni usklajen.   
 

Potrdi se predlagani sklep prejšnje seje  
sklep 2/37:  
Nadzorni odbor predlaga županu, da poročilo Skupne službe notranje revizije Kranj o problematiki 
nakupa in prodaje zemljišč na Polici (za potrebe CERO) uvrsti na dnevni red naslednje seje sveta 
MOK.  

 
Na poziv predsedujoče, da podajo  pripombe na zapisnik 37. seje, teh ni bilo, soglasno je bil sprejet  

sklep 2/38: Zapisnik 37. seje Nadzornega odbora z dne 24. 1. 2014 se potrdi.  

 
ad 2) NO je obravnaval zaplete ob izdelanem Nadzornem poročilu o porabi svetniških skupin v l. 2011, 
katerega obličnost je občinska uprava prerekala.  
NO je po razpravi o tem, kako ga uskladiti z zahtevami Pravilnika o obveznih sestavinah poročila 
nadzornega odbora občine (UL RS 23/2009) sprejel sklep, da se obstoječe poročilo naslovi kot 
Končno nadzorno poročilo o pravilnosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev Mestne občine 
Kranj  za financiranje svetniških skupin MOK v letu 2011 …, tč. 2 »vsebine« se preimenuje tako, da se 
obstoječemu naslovu »Ugotovitve« doda še »s priporočili in predlogi«  ter se ga ponovno pošlje 
županu v torek 18. 2. 2014.  

Poročilo naj se uvrsti na dnevni red 31. seje sveta Mestne občine Kranj, ki bo 26. 2. 2014.   



 

38. seja Nadzornega odbora MOK – 17. feb. 2014 

 
 
31. seje mestnega sveta se bo udeležila predsednica Alenka Podbevšek.   
 
 
ad 3) gradivo za 31. sejo sveta Mestne občine Kranj   
 
Člani NO na prvi del gradiva za sejo SMOK  niso imeli pripomb.  
 
 
Ad 4) razno  
 
Člani so se spraševali o izidih sodnih postopkov v nekaterih primerih, kjer je MOK tožeča ali tožena stranka.  
Drugih predlogov za razpravo ni bilo.   
 
 
Tajnica naj pregledu razprav o Nadzornem odboru na sejah sveta Mestne občine Kranj doda še razprave z 
zadnjih sej!   
 
 
Seja je bila zaključena ob 18.30.  
 
Zapisala:  Predsednica Nadzornega odbora   
Zdenka Kogej    Alenka Podbevšek  
 
 
 
Poslano:  
Sklepi v osnutku:  

- županu/direktorju   
- svetnikom 


