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Zadeva: Strokovna pomoč občinam – OPOZORILO  

Ministrstvo za javno upravo, Služba za lokalno samoupravo, je na podlagi 88. a člena Zakona o 
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 
40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljevanju ZLS) opravila pregled usklajenosti Statuta 
Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07; v nadaljevanju: statut) in Poslovnika sveta 
Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 41/07,46/07 in 51/10; v nadaljevanju: poslovnik) z 
Ustavo Republike Slovenije, ZLS, Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list 
RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo), Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja 
(Uradni list RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo, 117/06 - ZDavP-2, 23/14 in 50/14), 
Resolucijo o normativni dejavnosti (Uradni list RS, št. 95/09), Zakonom o financiranju občin 
(Uradni list RS, 123/06, 57/08, 94/10 – ZIU, 36/11, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO; v 
nadaljevanju: ZFO-1), Zakonom o samoprispevku (Uradni list RS, št. 87/01; v nadaljevanju: 
ZSam -1), Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 
14/13 – popr. in 101/13; v nadaljevanju: ZJF), Zakonom o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 
90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljevanju: ZSPDSLS), ter usklajenosti Poslovnika 
Nadzornega odbora Mestne občine Kranj (ni objavljen) z navedeno zakonodajo, v kolikor se 
nanaša na delovanje nadzornega odbora, in Pravilnikom o obveznih sestavinah poročila 
nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/09), pregledala organiziranost občine v skladu 
z zakonom in ugotovila naslednje neskladnosti:

1. Statut Mestne občine Kranj

Statut občine ni v skladu z Ustavo RS (z Ustavnim zakonom o spremembah 121., 140. in 143. 
člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 68/06):

 26. alineja 18. člena statuta je v neskladju z drugim odstavkom 140. člena Ustave RS, 
ker določa, da občinski svet odloča o soglasju za prenos državne pristojnosti na občino;

 statut ne določa uradnega glasila občine.

Statut občine   ni usklajen za določbami Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 
94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08,  79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 - ZUUJFO; v 
nadaljevanju ZLS), ker ne ureja oziroma v nasprotju z zakonom ureja:

o v 7. členu določa, da ima občina pečat; predlagamo uporabo pojma žig, tako 
kot to določa tretji odstavek 10. člena ZLS;
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o 8. člen določa, da se občinski praznik določi z  odlokom; občinski praznik je 
vsebina, ki nujno sodi v statut, saj gre za pomembno insignijo občine in s tem 
trajno opredelitev, za katero je zahtevano višje soglasje članov mestnega 
sveta;

o 9. člen pomanjkljivo določa ožje dele občin; 
 glede na dejstvo, da so krajevne skupnosti opredeljene kot pravne 

osebe javnega prava, mora statut določati njihove sedeže (naslov);
 za vsako krajevno skupnost je treba določiti seznam naselij, ki sodijo 

vanjo;
o v 10. členu predlagamo posodobitev člena, posebej v 15. alineji, ki opredeljuje 

»komunalno-redarstveno službo«; 
o v 11. členu določa, da lahko občina določa posebne davke (15. alineja);
o v 18. členu so v neskladju:

 13. alineja je v nasprotju s 53. členom Zakona o državni upravi
o v 20. členu določa, da imajo člani delovnih teles (sklepamo, da tisti imenovani 

izmed občanov) pravico prisostvovati sejam občinskega sveta. V zvezi s to 
določbo opozarjamo, da morate s poslovnikom sveta mestne občine urediti 
način takšne udeležbe (vnaprejšnja napoved, določitev sedežnega reda 
obiskovalcev, odločanje o tem, ali obiskovalec dobi besedo itd.), saj bi zloraba 
tega instituta lahko onemogočila redno, nemoteno in neodvisno delo 
občinskega sveta;

o med delovna telesa statut šteje tudi komisijo za krajevne skupnosti; 
opozarjamo, da so določbe 11. alineje 24. člena in 35. člena v nasprotju z 
drugim odstavkom 30. člena ZLS, saj ni mogoče zagotoviti polovico članov, ki 
niso člani občinskega sveta oziroma polovico članov, ki so člani sveta, tudi pod 
predpostavko, da bi bili vsi predsedniki svetov krajevnih skupnosti izvoljeni v 
mestni svet. Občine imajo organizirano redno srečevanje predsednikov svetov 
ožjih delov občin kot posvetovalno telo župana.

o splošno opozarjamo, da ima svet preveliko število delovnih teles, kar po 
nepotrebnem obremenjuje delo sveta, povzroča obremenitve mestne uprave, 
povečuje število sej in draži delo sveta (sejnine). Predlagamo združevanje 
sorodnih dejavnosti (npr. gospodarstvo in turizem, stanovanjsko področje z  
zdravstvom, šolstvom in socialo, združitev komisije za prostorsko urejanje in 
komunalno infrastrukturo s komisijo za pridobivanje in opremljanje stavbnih 
zemljišč ipd.);

o v prvem odstavku 47. člena ne določa največje število podžupanov ali pa vsaj 
največje število podžupanov, ki bodo svojo funkcijo opravljali poklicno. Določba 
ni v neskladju z zakonom, je pa odprta do te mere, da napeljuje k 
neracionalnim odločitvam; 

o v tretjem odstavku 47. člena v nasprotju s 34. a členom ZLS določa način 
opravljanja funkcije podžupana. Ker to materijo ureja zakona, predlagamo 
črtanje.

o prenehanje mandata v tretjem odstavku 48. člena je urejeno v nasprotju z  
ZLS, ki je z novelo oktobra 2009 postopek uredil tako, da mandat preneha z 
obvestilom o odstopu in ne več z ugotovitvenim sklepom občinskega sveta; 

o v 6. alineji 49. člena v nasprotju z 32. členom ZLS določa naloge nadzornega 
odbora; obravnava revizij računskega sodišča je lahko delovno orodje, ne pa 
trajna in obvezna naloga;

o v tretjem odstavku 50. člena predlagamo specifikacijo javnosti dela 
nadzornega odbora. Ker so njegove seje praviloma zaprte za javnost, o 
svojem delu obvešča na ustaljene načine, vendar o rezultatih nadzora šele, ko 
je ta zaključen (sprejem poročila s priporočili in predlogi);

o določba zadnjega odstavka 49. člena je nepotrebna administrativna 
obremenitev tako nadzornega odbora kot tudi župana in občinskega sveta.
Poročilo o številu opravljenih nadzorov, o vrstah nadzorov in o ključnih vrstah 
nepravilnosti je enkrat letno dovolj, saj se občinski svet seznani z vsakim 
konkretnim poročilom o opravljenem nadzoru, ki ga nadzorni odbor opravi v 
skladu z letnim načrtom dela;



o 51. člen je v delu, ki ureja nezdružljivost, prepis iz ZLS; nezdružljivost je institut 
omejevanja volilne pravice, zato ga sme urejati samo zakon. Predlagamo 
črtanje.

o 56. člen je v nasprotju z 29. členom ZLS, ker splošne akte sprejema le občinski 
svet, krajevne skupnosti nimajo lastnih statutov niti poslovnikov, saj lahko 
smiselno uporabljajo poslovnik sveta mestne občine;

o Zaradi sprejema Zakona o ukrepih za uravnoteženje javnih financ (ZUUJFO), 
sprejetega letos februarja, predlagamo posodobitev besedila, ki določa naloge 
ožjih delov občin;

o 87. člen je treba uskladiti z ZUUJFO, ki je s 14. členom posegel v 61. člen 
ZLS;

o Poglavji V. NEPOSREDNO ODLOČANJE OBČANOV in IX. VARSTVO 
OBČINE IN PRAVIC POSAMEZNIKOV IN ORGANIZACIJ sta vsebina zakona, 
predlagamo črtanje, razen vsebine drugega odstavka 69. člena, ki določa 
število podpisov za pobudo.

o v poglavju XI. POVEZOVANJE OBČINE V POKRAJINO IN DRUGO 
SODELOVANJE predlagamo črtanje 119. člena;

o Posamezne določbe statuta so bodisi dobesedni ali popravljen prepis iz 
zakona, zato v skladu s splošnimi nomotehničnimi smernicami svetujemo, da 
takšne določbe iz besedila statuta črtate. Ti členi so: 19. člen, 42. člen, 45. 
člen, tretji in četrti odstavek 47. člena, 50. člen, 54. člen, drugi odstavek 58. 
člena, poglavje V. o neposrednih oblikah odločanja občanov, razen drugega 
odstavka 69. člena, 84. in 85. člen ter 106. člen, ki je prepisan in dopolnjen 
tako, da je dvoumen.

Statut občine ni usklajen z Zakonom o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 
21/12, 47/13, 12/14 in 90/14), ker:

 v 13. alineji 18. člena v nasprotju s 53. členom zakona postopke imenovanja 
načelnika upravne enote ter imenovanje predstavnika občine v sosvet upravne 
enote.

Statut občine ni usklajen z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list 
RS, , št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 –
ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14 in 95/14 –
ZUPPJS15)), ker:

 v 21. alineji 18. člena v nasprotju z zakonom določa način določanja plač direktorjev 
javnih zavodov, podjetij, skladov in agencij.

Statut občine  ni usklajen z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno 
prečiščeno besedilo in 110/11 - ZDIU12, v nadaljevanju: ZJF), ker:

 v IV. poglavju ne ureja oziroma v nasprotju z zakonom ureja položaj krajevnih skupnosti 
v razmerju do občinskega proračuna. Ker so krajevne skupnosti neposredni uporabniki 
občinskega proračuna, je treba v skladu z tretjim odstavkom 8. člena ZJF in 6. členom 
Pravilnika o skupnih osnovah za postopke dela finančnih služb neposrednih 
uporabnikov proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 84/12) organizirati 
skupno finančno službo in sprejeti skupna pravila finančnega poslovanja. Statut občine 
bi moral določati s kakšnim aktom in kateri organi so ustanovitelji skupne finančne 
službe in katere osebe imajo pooblastila za določanje skupnih pravil finančnega 
poslovanja (zadnji odstavek 59. člena je  v tem pogledu nezadosten);

 v 16. alineji 18. člena določa, da občinski svet odloča o davkih;
 v 18. alineji 18. člena določa, da občinski svet odloča o najemu posojila. Svet odloča o 

zadolževanju v okviru sprejemanja občinskega proračuna, ki med drugim določa tudi 
obseg zadolževanja, ne odloča pa o konkretnem najemu posojil;

 v 3. alineji 59. člena določa, da je vir financiranja ožjih delov ekološka renta iz naslova 
obremenjevanja okolja. 



Statut občine ni usklajen z Zakonom o javno zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 
127/06), ker:

 v 24. alineji 18. člena v nasprotju s zakonom določa, da svet »daje koncesije«. 
Občinski svet odloča z odlokom, ali se bo konkretna javna služba v občini izvajala s 
koncesionarjem, postopek razpisa, izbira koncesionarja, odločba in pogodba pa so
v pristojnosti župana. 

Statut občine  ni usklajen z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 
14/15 – ZUUJFO), ker:

 v 10. alineji 43. člena v nasprotju z ZSPDPO določa način pridobivanja in 
odtujevanja premoženja občine.

2. Poslovnik  sveta Mestne občine Kranj  

Poslovnik sveta ni usklajen z določbami Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 
94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08,  79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF in 14/15 – ZUUJFO; v 
nadaljevanju ZLS), ker ne ureja oziroma v nasprotju z zakonom ureja:

o v 2. členu določa, da ima občina pečat; predlagamo uporabo pojma žig, tako 
kot to določa tretji odstavek 10. člena ZLS; isto opozorilo velja tudi za 89. člen 
poslovnika;

o del 3. člena je prepis statutarne določbe;
o tretji odstavek 10. člena se nanaša na določbo 20. člena statuta, zanj velja 

enako opozorilo: s poslovnikom sveta mestne občine je treba podrobneje 
urediti način takšne udeležbe (vnaprejšnja napoved, določitev sedežnega reda 
obiskovalcev, odločanje o tem, ali obiskovalec dobi besedo itd.), saj bi zloraba 
tega instituta lahko onemogočila redno in neodvisno delo občinskega sveta;

o drugi stavek 14. člena bi veljajo spremeniti tako, da bi bilo jasno, da občinski 
svet vsebino finančnih obveznosti do svetniških skupin ureja s posebnim 
pravilnikom, višino sredstev pa določi z vsakoletnim proračunom;

o zadnji odstavek 17. člena je v nasprotju z ZLS, ki isto vsebino opredeljuje v 34. 
a členu; 

o prvi odstavek 27. člena bi utegnil pomeniti, da so seje mestnega sveta 
brezpogojno odprte za javnost oziroma da imajo prebivalci neomejen dostop 
na seje. Takšna rešitev bi bila v nasprotju z intenco zakonodajalca, da zagotovi 
nemoteno in neodvisno delo predstavniškim organom. Zato je treba upoštevati 
opozorilo k 20. členu statuta in k 10. členu tega poslovnika. Zagotavljanje 
javnosti dela organov občine je eno, fizična prisotnost javnosti na sejah pa 
drugo;

o tretja alineja 30. člena sugerira, da se morajo predsednik in člani NO in 
obvezno udeleževati sej občinskega sveta, verjetno pa je bil mišljen kot način 
širše  javne naznanitve seje. Danes je obveščanju javnosti namenjen svetovni 
splet in uradna spletna stran občine, kar ureja Zakon o dostopu do informacij 
javnega značaja in je vsebinsko ustrezno rešeno v tretjem odstavku istega 
člena poslovnika. Predsednik in/ali člani NO pa  se sej mestnega sveta  
udeležijo le, kadar so nanj vabljeni zaradi obravnave točke dnevnega reda, ki 
sodi v delokrog nadzornega odbora (poročilo o opravljenem nadzoru);

o 32. člen je prepis 37. a člena ZLS. Predlagamo črtanje.
o 34. člen je prepis 35. člena ZLS. Predlagamo črtanje.
o določba o minimalnem številu sej mestnega sveta (33. člen) sodi v statut;
o poslovnik ne ureja instituta dopisne seje, kar je lahko pomanjkljivost za 

odločanje o enostavnih in manj pomembnih vendar nujnih odločitvah. Pri tem 
predlagamo, da morebitno možnost sklica dopisne seje podrobneje uredite in 
omejite tako, da na dopisni seji ni mogoče odločati o splošnem aktu, o 



kadrovskih zadevah, o proračunu ali drugih finančnih obveznostih občine ter o 
kadrovskih zadevah.

o predlagamo, da v poglavju o vzdrževanju reda na seji (45. člen in dalje) 
poslovnik prepove tudi nepooblaščeno avdio in video snemanje s telefoni, 
tablicami ali drugimi osebnimi napravami. T.i. biometrični zapisi sodijo v 
kategorijo zaščite osebnih podatkov, zato je nepooblaščeno snemanje mogoče 
opredeliti kot hujšo kršitev reda na seji. 

o V 52. členu je nepopolno urejen sklic nadaljevanja prekinjene seje mestnega 
sveta. Če je zaradi nesklepčnosti seja prekinjena (in ne končana, kot napačno 
določa prvi odstavek člena), jo mora župan sklicati v najkrajšem času. V tem, 
času nove redne seje ne more sklicati. Dokler dnevni red seje ni izčrpan, seje 
ni mogoče zaključiti. 

o 58. in 62. člen pri glasovanju uvajata termin »vzdržanih« glasov. Opozarjamo, 
da takšnega izraza in instituta kolektivni organi v Republiki Sloveniji ne poznajo
več. ZLS v prvem odstavku 35. člena za občinske svete izrecno določa, da 
odločajo z večino opredeljenih glasov tistih, ki so glasovali. Kdor ni glasoval, je 
odločitev prepustil drugim. Pri odločanju je pomembno dvoje: prvič,  sklepčnost 
organa in drugič, ugotovitev, da je »za« odločitev glasovalo več članov, kot 
»proti«.  

o Glede 66. člena, ki ureja snemanje na nosilec zvoka, predlagamo premislek o 
hrambi zvočnega zapisa do potrditve zapisnika. Informacijski pooblaščenec je 
v svoji odločbi št. 0712-1/2013/4243 z dne 21.11.2013 o dopustnosti snemanja 
sej občinskega sveta in objavi posnetkov opozoril, da je utemeljena hramba 
posnetka dokler obstajajo razlogi zanjo, to pa je dokler ni potrjen zapisnik seje. 

o poglavje 4.3 Kolegij župana je oblika dela za politično usklajevanje stališč, ki jo
(ali pa jo ne) uporablja župan. Po vsebini ta določba ni predmet urejanja v 
poslovniku sveta, če že, sodi v statut občine; 

o v 86. členu poslovnik določa možnost, da imajo komisije lasten poslovnik. 
Predlagamo črtanje te določbe, saj delovna telesa občinskega sveta pri svojem 
delu uporabljajo poslovnik sveta.

o v  poglavju 6. Akti sveta je treba urediti sodelovanje prebivalcev pri pripravi 
predpisov. Poslovnik ne omogoča dejanskega sodelovanja javnosti pri pripravi 
odloka. To je razvidno že iz določbe drugega odstavka 91. člena poslovnika, ki 
ureja sestavine predloga odloka. Pri urejanju tega področja je treba urediti 
sestavne dele predloga odloka tako, da vsebujejo elemente, ki jih zahteva 
Resolucija o normativni dejavnosti (Uradni list RS, št. 95/09) to je uvod, v 
katerem so zapisani razlogi za sprejem, cilji in načela ter poglavitne rešitve, 
povzetek sodelovanja predlagatelja z javnostjo (na občinski ravni so to občani 
(splet, oglasne deske, društva, ožji deli občine). Vsak predlog odloka, ki se 
nanaša ali na posamično ali na vse ožje dele občine, in posega v naloge, 
prenesene njim v izvajanje, je treba poslati v obravnavo svetom ožjih delov 
občine. Sodelovanje javnosti pri oblikovanju odloka pa je treba urediti v skladu 
s smernicami za to sodelovanje tako, da bodo uresničena najmanj minimalna 
priporočila iz citirane resolucije. Priporočen je rok za razpravo je v razponu 30 
do 60 dni. Ta rok je treba upoštevati za javno obravnavo vseh občinskih 
predpisov, ne le proračuna. V določbah o postopkih za sprejem občinskih 
odlokov in drugih predpisov niso spoštovane določbe Zakona o dostopu do 
informacij javnega značaja, ki v 10. členu predpisuje informacije, ki jih je treba 
objavljati na svetovnem spletu. Med njimi so tudi predlogi predpisov. 

o Podobno dopolnitev predlagamo v poglavju 6.4 Postopek za sprejem 
proračuna (participativni proračun).

o v 98. členu predlagamo črtanje besedila »če ni predpisana drugačna večina«; 
ne glede na to, da bi bil v obravnavi predpis, ki zahteva širše soglasje (npr. 
statut občine ali poslovnik sveta), se amandmaje vlaga po enakem načelu, kot 
veljajo za druge odloke (97. člen poslovnika);

o v letu 2010 dopolnjen 113. člen poslovnika (Uradni list RS, št. 51/10) je v 
neskladju z 29. členom ZLS, saj sprejemanje splošnih aktov sodi v izrecno 
pristojnost občinskega sveta. Predlagamo črtanje. 



Poslovnik sveta  ni usklajen z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list 
RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14 in 19/15 – odl. US) 
ker:

 v prvem odstavku v nasprotju s 1. in 4. členom ZDIJZ ureja dostopnost sprejetih 
zapisnikov sveta.

3. Poslovnik Nadzornega odbora Mestne občine Kranj 

Poslovnik nadzornega odbora ni v skladu z Ustavo RS (z Ustavnim zakonom o spremembah 
121., 140. in 143. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 68/06):

 Poslovnik nadzornega odbora je po svoji naravi splošni akt, ki bi moral biti v skladu s 
154. členom Ustave objavljen. Poslovnik Nadzornega odbora Mestne občine Kranj je bil 
sprejet 15. 12. 2009, vendar ni bil objavljen v uradnem glasilu občine. To pomeni, da 
poslovnik ni veljaven.

Poslovnik nadzornega odbora ni usklajen z določbami Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08,  79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF in 14/15 –
ZUUJFO; v nadaljevanju ZLS), ker ne ureja oziroma v nasprotju z zakonom ureja:

o v zadnji alineji 3. člena določa, da nadzorni odbor obravnava revizije 
računskega sodišča. Obravnava revizij računskega sodišča je lahko delovno 
orodje, ne pa trajna in obvezna naloga, kot smo navedli že pri opozorilu k 6. 
alineji 49. člena statuta; enako opozorilo velja k 4. alineji 13. člena poslovnika 
NO; 

o drugi odstavek 3. člena je v neskladju z 49. členom statuta, ker določa, da NO 
najmanj enkrat letno poroča svetu, medtem ko statut zahteva poročanje 
dvakrat letno;

o v 5. členu določa, da ima občina pečat; predlagamo uporabo pojma žig, tako 
kot to določa tretji odstavek 10. člena ZLS; 

o 7. člen v nasprotju z ZLS določa, da se imajo člani NO pravico udeleževati sej 
sveta Mestne občine Kranj. Opozarjamo, da so župan, občinski svet in 
nadzorni odbor trije medsebojno so-odvisni organi, vendar niso v hierarhičnem 
razmerju, pač pa se njihove naloge in pristojnosti dopolnjujejo. Vsak opravlja 
naloge in pristojnosti, ki mu jih nalaga zakon. Zato eden drugemu ne morejo 
nalagati obveznosti, niti se ne udeležujejo sej. Kadar mestni svet obravnava 
poročilo o opravljenem nadzoru, se seje kot poročevalce udeleži predsednik 
NO in/ali njegov član.  

o 11. člen v nasprotju z zadnjim odstavkom 32. člena ZLS določa večino za 
odločanje. Prvič, gre za vsebino statuta občine in drugič, velja biti pri zahtevi 
po 2/3 večini glasov za sprejemanje odločitev previden, saj to lahko onemogoči 
redno delo NO. Nadzorni odbori imajo s statuti občin najbolj pogosto določeno, 
da sprejemajo odločitve z večino vseh članov NO, kar je višja zahteva, kot 
velja za odločanje občinskega sveta, ki odloča z večino opredeljenih glasov.

o 12. člen v prvem odstavku ureja nezdružljivost, kar je vsebina zakona. 
Predlagamo črtanje. Drugi odstavek sodi v statut občine, nadzorni odbor sam 
sebi ne more predpisovati načina razrešitve. Predlagamo črtanje.

o 15. člen določa v prvem odstavku preobsežen obvezni program NO. Letni 
program naj vsebuje uresničljivo število nadzorov, zato predlagamo črtanje 
celotnega besedila, razen napovednega stavka do vejice (»NO sprejme letni 
program nadzora.«). Drugi odstavek v nasprotju z  zakonom spreminja 
medsebojna razmerja in pristojnosti organov občine. Župan in mestni svet ne 
moreta nalagati dela NO in obratno. Predlagamo črtanje. Podobo opozorilo 
velja za 18. člen. 



o Zakon ne pozna več vrst nadzorov (redni, občasni, napovedani, nenapovedani, 
..), zato lahko NO letni program nadzorov dopolnjuje tudi med letom,  če 
obstajajo tehtni razlogi, o katerih presodi sam. 

o glede 20. in 21. člena opozarjamo, da NO opravlja nadzor pri nadzorovanih 
subjektih, zato ne odtujuje dokumentacije niti ne zahteva kopiranje obsežnih 
gradiv. V dogovoru z odgovorno osebo nadzorovanega subjekta določi čas in 
pooblaščeno osebo, ki bo sodelovala pri nadzoru na sedežu nadzorovanega 
subjekta. 

o 22. člen določa pooblaščence, ki jih ZLS ne pozna. V kolikor je mišljen 
pooblaščeni član NO, ga ni treba poimenovati pooblaščenec, v kolikor so 
mišljene druge osebe, po zakonu nimajo pravice sodelovati pri nadzoru. ZLS 
pozna le izvedenca, pri katerem pa gre za poseben postopek izbire (četrti 
odstavek 32. a člena ZLS).

o 33. člen določa sklicevanje dopisnih sej NO; predlagamo, da se člen dopolni z 
omejitvijo vsebine, ki jo NO ne sme obravnavati in o njej sklepati na dopisni 
seji (npr. sprejemanje in obravnava osnutkov poročil in poročil s priporočili in 
predlogi).

o pri  44. členu vel ja isto opozori lo,  kot pr i  22. členu, poimenovanje 
»poročevalcev« oziroma »pooblaščencev« je nesistematično in zavajajoče. V 
konkretnem členu gre za člana NO, ki je bil določen za nadzor.

o vsebina 49. člena sodi v statut občine (zadnji odstavek 32. člena ZLS). 
o tudi vsebina 54. člena sodi v statut občine (zadnji odstavek 32. člena ZLS). 

Poslovnik nadzornega odbora ni usklajen z določbami Pravilnika o obveznih sestavinah 
poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/09), ker ne ureja oziroma v 
nasprotju z zakonom ureja:

o v  16. členu manjka sklicevanje na Pravilnik o obveznih sestavinah poročila 
nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/09). Ta določa postopek 
izvedbe nadzora.

o 24., 25. in 26. člen je treba uskladiti z že omenjenim Pravilnikom o obveznih 
sestavinah poročila nadzornega odbora občine, saj določajo drugačen 
postopek, kot ga določa podzakonski predpis;

o 29. člen je glede javnosti sej zavajajoč; pri tem velja razlikovati med javnostjo 
dela NO, ki ga ta zagotavlja z objavo poročil o nadzoru in sejami NO, ki so 
praviloma zaprte za javnost. V skladu z 2. odstavkom 2. člena Pravilnika o 
obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine ugotovitve NO pred 
zaključkom nadzora niso informacija javnega značaja.

Poslovnik nadzornega odbora ni usklajen za določbami Zakona o integriteti in preprečevanju 
korupcije (ZIntPK-UPB2) (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo), ker: 

o v 32. členu določa, da predsednik nadzornega odbora izloči člana  nadzornega 
odbora v primeru dvoma v njegovo pristranskost. Določba 38. člena ZIntPK-
UPB2 zahteva aktivno vlogo vsake uradne osebe, torej mora biti iniciativa na 
strani vsakega člana nadzornega odbora, da sam sproži postopek izločitve.
Predlagamo  spremembo člena. 

3.  Pregled drugih predpisov Mestne občine Kranj 

Pravilnik 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

V Pravilniku 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 (Uradni list RS, št. 18/08 in 7/14) v 4. in 9. členu predlagamo črtanje 



besedila, ki se nanaša na individualni akt kot podlago za izplačilo (odločba, mandatna 
pogodba). Podlaga za izplačilo pri funkcionarjih je sklep o potrditvi mandata oziroma sklep o 
imenovanju ter dokazilo o udeležbi na konkretni seji. 

Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za volitve članov 
svetov krajevnih skupnosti v mestni občini Kranj

V Odloku o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za volitve članov 
svetov krajevnih skupnosti v mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 86/02) predlagamo črtanje 
3. člena. Kopičenje števila volilnih organov pomeni ne le večje stroške izvedbe volitev, pač pa 
tudi večji organizacijski napor ter večjo možnost napak pri izvedbi volilni postopkov in opravil. Z 
informacijsko podporo lokalnih volitev, ki jo od leta 2006 zagotavljajo državni organi tudi pri 
največjih občinah z velikih številom volilnih enot in ožjih delov občin med Občinsko volilno 
komisijo in volilnimi odbori ne potrebujemo posrednikov. Informacijska podpora omogoča 
podporo vseh faz volilnega postopka, vključno z ugotavljanjem volilnega izida. 

5. Odprava ugotovljenih neskladnosti

Ministrstvo za javno upravo predlaga mestnemu svetu, županu in nadzornemu odboru, da 
opravijo uskladitev statuta, poslovnika sveta in poslovnika nadzornega odbora z zakoni v 
najkrajšem možnem roku in najpozneje 1. 3. 2016 ministrstvo o tem obvestijo tako, da mu 
pošljejo podatke o sprejetih usklajenih predpisih in njihovih uradnih objavah. 

S spoštovanjem,

dr. Roman Lavtar
vodja službe

VROČITI:
 Naslov po elektronski pošti 
 Spis, tu
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