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Številka: 032-4/2011-49-(4151)   
Datum:   7. 11. 2012 
 
                   SPOROČILO ZA JAVNOST 
 
 
Nadzorni odbor je na svoji 20. seji pregledal javna naročila v Mestni občini Kranj v letu 2012 
in zaznal, da je pri nekaterih naročilih svetniških skupin vprašljiv namen naročil in da višina 
porabe ne odraža varčevalnih ukrepov, ki bi bili potrebni glede na trenutno stanje v 
gospodarstvu in razglašene usmeritve občine za zmanjševanje stroškov. Zato smo se odločili, 
da bomo bolj natančno pregledali porabo sredstev svetniških skupin v MOK. 
Že na naslednji seji pa smo prejeli v obravnavo predlog novega Pravilnika o sredstvih za delo 
svetniških skupin MOK in obvestilo, da je  bila na občini že opravljena notranja revizija 
porabe teh sredstev. Nadzorni odbor je temeljito pregledal predlog novega pravilnika, 
pripravil predlog potrebnih sprememb in takoj zahteval poročilo notranje revizije. 
 
Sklep 2/21:  
»Nadzorni odbor podpira sprejem Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin MOK z 
naslednjimi pripombami: 

1. črta se  sredstva za reprezentanco kot upravičen strošek 
2. črta se 13. člen Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin MOK 
3. zagotoviti je treba  

A) ustrezen postopek in kontrolo pri podpisu naročilnic in  
B) vzpostavitev evidenc za vračilo kupljenih osnovnih sredstev  in literature.  

Nadzorni orbor zahteva že izdelano poročilo Skupne službe notranje revizije Kranj o porabi 
sredstev  za delo svetniških skupin, kar je direktor na seji že zagotovil.« 
 
Svoje predloge in sklepe smo posredovali županu in direktorju občine. Naši predlogi in 
pripombe niso bile sprejete, pravilnik pa tudi ni bil obravnavan na seji Mestnega sveta MOK. 
Nadzorni odbor se je takoj po prejemu poročila Skupne službe notranje revizije Kranj 
ponovno sestal in natančno pregledal poročilo. Nadzorni odbor se strinja z ugotovitvami 
notranje revizije, ki je ugotovila številne nepravilnosti in pomanjkljivosti in meni, da mora 
ukrepati tako župan kot tudi sami svetniki. Načelo, da je vse dovoljeno, če ni prepovedano, ni 
ustrezno, saj gre za dejanja, ki jih volivci ne bi podprli tudi z moralnega in etičnega vidika, še 
posebej v času velikih socialnih stisk in pozivov k varčevanju. Zato je Nadzorni odbor sprejel 
naslednje sklepe: 
 
sklep 2/22: 

A. »NO zahteva takojšnjo dostavo odzivnega poročila, ki so ga morali obravnavani 
subjekti pripraviti v roku 90 dni od prejema Poročila o notranji reviziji pravilnosti 
financiranja političnih strank in svetniških skupin MOK z dne 14. 6. 2012. Rok za 
oddajo odzivnega poročila je že potekel.  
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B. NO zahteva od župana, da zagotovi pripravo novega Pravilnika o sredstvih za delo 
svetniških skupin MOK, ki bo omejil poslovanje le-teh tako, da bo omogočal le porabo 
za stroške dela svetniških skupin in njihovih članov.  

 
C. Glede na ugotovitve notranje revizije v zgoraj omenjenem poročilu z dne 14. 6. 2012 o 

pomanjkljivostih in nepravilnostih ter nenamenski rabi sredstev (zlasti strani 16-20 
tega poročila) NO zahteva od župana, da ukrepa in poskrbi za zakonito poslovanje, 
odpravo pomanjkljivosti, vključno z vračilom nenamensko porabljenih sredstev. 
 

D. V času težkih gospodarskih razmer, ko je vedno več socialno ogroženih družin in otrok, 
ukrepov zmanjševanja sredstev v javni porabi, pozivov k varčevalnim ukrepom in s 
tem vezano racionalno porabo finančnih sredstev NO obsoja tovrstna nehigienična 
dejanja kot moralno in etično nesprejemljiva.   

 
Nadzorni odbor je že začel tudi s spremljanjem porabe teh sredstev v tekočem letu in bo 
predlagal zmanjšanje teh sredstev v predlogu proračuna za leto 2013. Prav tako bomo 
zahtevali, da se predlogi iz našega sklepa čim prej izvedejo in se tako zagotovi NAMENSKA 
poraba sredstev za delo svetniških skupin.  
 
 

 
 
 

Alenka Podbevšek, l. r. 
predsednica NADZORNEGA ODBORA 

 


