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S K L E P I   

(v zvezi s 30. sejo Sveta MOK dne 29.1.2014) 
 
37. seje Nadzornega odbora, ki je bila v petek, 24. 1. 2014, ob 16:15 uri v sejni sobi št. 8 stavbe Mestne 
občine Kranj. 
 
Prisotni: člani Nadzornega odbora: Marjan Gantar kot predsedujoči, Franc Lavrič, Kamel Merdjadi, Marjan 
Podgoršek (po 17.00 uri), tajnica NO Zdenka Kogej, T. Hudobivnik, vabljena kot poročevalka.  
 
Opravičeno odsotna:  Alenka Podbevšek, predsednica NO. 
 
Marjan Gantar je kot namestnik predsednice navzočim pojasnil odsotnost predsednice in se opravičil zaradi 
usklajevanja začetka tekoče seje.  
 
Na predlog predsedujočega je bil soglasno potrjen dnevni red: 
 

1. obravnava gradiva za 30. sejo Sveta MOK  
a. tč. 7 -  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 – 
poročevalka T. Hudobivnik  

b. tč. 11 -  Informacija o projektu Gorki  - poročevalec B. Šimenc  
 

2. potrditev zapisnika 36. seje NO 13.12.2013  
3. razprave o Nadzornem odboru na sejah Sveta MOK  
4. razno. 

 

ad  1/a) tč. 7  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 – poročevalka T. Hudobivnik)  
 
Glede na sklep 36. seje Nadzornega odbora z dne 13. 12. 2013, ki pravi:  

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.«, 

 
člani Nadzornega odbora menijo, da predlog sprememb in dopolnitev Pravilnika ne sledi temu sklepu sveta 
MOK. Očitno je različno razumevanje tega sklepa, zlasti glede »izenačitve statusa člana in predsednika 
Nadzornega odbora s statusom svetnika v svetu Mestne občine Kranj«. 

 
Po pojasnilih T. Hudobivnik in razpravi je Nadzorni odbor soglasno (4 od 4 prisotnih članov) sprejel naslednji 
 

sklep 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«.  

 



37. seja Nadzornega odbora MOK – jan 2014 – sklepi za 30. sejo SMOK 2/2 

V nadaljevanju je predsedujoči prosil T. Hudobivnik za pojasnilo, zakaj je bilo poročilo Nadzornega odbora o 
porabi svetniških skupin posredovano medijem in kdo ga je posredoval, po drugi strani pa še vedno ni 
uvrščeno na dnevni red seje mestnega sveta.  
T. Hudobivnik se je sklicevala na to, da gre za informacijo javnega značaja, saj je bilo poročilo naslovljeno kot 
Končno poročilo …, in so ga kot takega medijem na njihovo zahtevo dolžni izročiti.  
Po drugi strani pa je občinska uprava nanj odgovorila, da poročilo ni pripravljeno s skladu s Pravilnikom, ki 
tovrstna poročila in njihovo obličnost predpisuje. Zato občinska uprava čaka na obvestilo Nadzornega odbora, 
da gre dejansko za končno poročilo in ga bo župan v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi uvrstil na 
dnevni red seje mestnega sveta.  
Ker gre za predsedničino pristojnost, bo Nadzorni odbor o tem odločal, ko bo zagotovljena njena prisotnost.  
 
 
ad 1/b) Informacija o projektu GORKI 
 
Poročevalec Brane Šimenc se ni udeležil seje Nadzornega odbora.  
Člani Nadzornega odbora spremljajo objave v medijih in so zaskrbljeni glede pritožb prebivalcev Drulovke, ki 
živijo v bližini bodoče čistilne naprave, ker gre za velika sredstva, ki jih MOK zaradi tega lahko izgubi.  
Nadzorni odbor se je seznanil z gradivom o stanju projekta GORKI in vodovod Bašelj – Kranj za januarsko 
sejo sveta MOK.  
 
Ad  2) potrditev zapisnika 36. seje NO 13.12.2013  
 
Na poziv predsedujočega, da dajo ev. pripombe na zapisnik 36. seje, teh ni bilo, soglasno je bil sprejet  

sklep 3/37: Zapisnik 36. seje Nadzornega odbora z dne 13.12. 2013 se potrdi.  

 
Ad 3) razprave o Nadzornem odboru na sejah Sveta MOK  
 
Člani Nadzornega odbora so prejeli izbor razprav na mestnem svetu v tekočem mandatu, ki so zadevale 
Nadzorni odbor, pripravljen na  Službi za Mestni svet v Uradu direktorja na zahtevo predsednice Nadzornega 
odbora. 
 
Zaradi odsotnosti predsednice obravnave te točke ni bilo. 
 
ad 4) razno 
 
 
Seja je bila zaključena ob 17

50
.  

 
Zapisala:  Predsedujoči  
Zdenka Kogej    Marjan Gantar   
 
Poslano:  
Sklepi v osnutku:  

- županu/direktorju   
- svetnikom 


