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SKLEPI
39. seje Nadzornega odbora, ki je bila v ponedeljek, 3. 3. 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. odgovor na sklep 1/37 (in 1/38 o izenačenju statusa svetnikov in članov NO – sejnine)
2. problematika spremembe 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
3. razno
Pred začetkom seje je predsednica Nadzornega odbora povedala, da je občinska uprava pripravila dodatke k
mandatnim pogodbam članov Nadzornega odbora in jih razdelila vsem petim članom. Po pregledu dodatkov
so člani soglasno ugotovili, da jih je potrebno proučiti z vidika veljavnosti glede na sklenjene mandatne
pogodbe in zato niso želeli dodatkov podpisati takoj, niti podpisati prejema dodatkov. Ugotavljali so tudi, da
so bila letošnja prva izplačila po vsej verjetnosti izplačana nezakonito (že zmanjšana glede na sprejete
spremembe Pravilnika iz tč. 2 dnevnega reda).
Ad 1)
Nadzorni odbor je ugotovil, da je na svoj sklep 37. seje št. 1/37 in sklep 1/38 dne 27. 2. 2014 od tajnice
statutarno-pravne komisije prejel odgovor št. 900-1/2014-4123, datiran 25. 2. 2014.
Po daljši razpravi je bil sprejet
sklep 1/39:
Prejet odgovor občinske uprave št. 900-1/2014-4123, datiran 25. 2. 2014, na sklep 1/37 in 1/38
Nadzornega odbora ni niti primeren niti zadovoljiv, zato NO pričakuje neodvisno pravno mnenje
zunanje inštitucije oz. ustreznega strokovnjaka.

Ad 3)
Na dan tekoče seje Nadzornega odbora pa je le-ta prejel od Službe za mestni svet, Urad direktorja, tudi sklep
31. seje sveta Mestne občine Kranj z dne 26. 2. 2014, št. 900-5/2014-3-41/04, glede končnega nadzornega
poročila o pravilnosti in smotrnosti porabe…. svetniških skupin v l. 2011.
Po razpravi s člani Nadzornega odbora soglasno sprejeli
sklep 2/39:
Župan naj Nadzornemu odboru zagotovi dobeseden magnetogram obravnave pod tč. 11 (Končno
poročilo Nadzornega odbora o porabi svetniških skupin) na 31. seji Sveta MOK. Rok je 17.3. 2014.

Člani NO so razpravljali tudi o tem, da bi bilo potrebno kot odgovor na ravnanja občinske uprave in sveta
MOK sklicati novinarsko konferenco, na kateri bi predsednica NO pojasnila stališča Nadzornega odbora
glede gornje problematike.
Predsednica Nadzornega odbora je člane tudi spomnila na dne 27.2. 2014 po e-pošti: prejeto pojasnilo
direktorja občinske uprave glede predloga Nadzornega odbora, da se na sejo sveta MOK uvrsti tudi razprava
o zemljiščih za potrebe CERO na Polici, pri Exotermu, v katerem je navedel »Glede sklepa nadzornega odbora MOK
št. 2/37, vas v imenu župana MOK obveščam, da poročila Skupne službe notranje revizije Kranj o problematiki nakupa in prodaje
zemljišč na Polici, za enkrat ne bo uvrstil na dnevni red seje sveta MOK. Kot ste bili že obveščeni, iz poročila izhaja sum, da je bilo
storjeno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, zaradi česar je župan podal ovadbo na pristojno državno tožilstvo, ki je
ovadbo v reševanje odstopilo Policijski upravi Kranj. Ker so delavci Policijske uprave Kranj na MOK o tej zadevi že zbirali obvestila,

smatramo da policija o tej zadevi izvaja zakonsko predpisane postopke. Glede na navedeno je župan mnenja, da do zaključka
ugotovitev pristojnega državnega tožilstva, te točke ne bo uvrstil na dnevni red seje sveta MOK.«

Mnenje Nadzornega odbora po razpravi glede tega pojasnila je, da bi o tem svet MOK moral razpravljati, saj
gre za problematiko v njegovi pristojnosti in gre za pomembno zadevo.
Seja je bila zaključena ob 18.30.
Zapisala:
Zdenka Kogej

Predsednica Nadzornega odbora
Alenka Podbevšek

Poslano:
Sklepi v osnutku:
županu/direktorju 11. 3. 2014
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