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MESTNA OBČINA KRANJ 

Nadzorni odbor 
 Slovenski trg 1, 4000 Kranj 
 tel. 04/ 237 31 73,  
fax. 04/ 237 31 84 

E-mail: tanja.aljaz@kranj.si,mirko.tavcar@kranj.si                                                                                                                             
 
Številka: 032-001/2008-45/02                                                                  
Datum:    14.04.2008 
                                                                                                                     

Z A P I S N I K 
 

16. seje Nadzornega odbora, ki je bila v ponedeljek, 14.04.2008 ob 16.30 uri v sejni sobi št. 
20 stavbe Mestne občine Kranj. 
 
Prisotni: Mag. Štefan KADOIČ-predsednik, Kamel MERDJADI-namestnik predsednika, 
Marjan PODGORŠEK, Marko ČEHOVIN, Marjan GANTAR-člani, Aleš Sladojević-direktor 
občinske uprave, Mirko TAVČAR-vodja Oddelka za finance, Marko HOČEVAR-vodja 
Oddelka za razvoj in investicije, Uroš KORENČAN, vodja oddelka za družbene zadeve, Mira 
STARC-notranji revizor. 
 

Soglasno je bil sprejet naslednji DNEVNI RED: 
1. Pregled in potrditev zapisnika 15. seje (v prilogi) in realizacija sklepov  
2. Vprašanja, predlogi in pobude članov Nadzornega odbora 
3. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Kranj za leto 2007 
4. Obravnava gradiva za 16. sejo Sveta MO Kranj 
5. Poročila o nadzorih 
6. Razno 

 

1. Pregled in potrditev zapisnika 15. seje in realizacija sklepov  
Zapisnik 15. seje je bil soglasno sprejet. 
 

V zvezi z vprašanjem g. Čehovina pod točko 2.l.4. iz 12. seje NO, ki se nanaša na optično 
omrežje, ki ga gradi Gratel, so člani prejeli dodatna pisna pojasnila. Po obravnavi je NO 
občinski upravi predlagal, da pripravi dodatno gradivo v katerem bo: 

• Pojasnjeno v kateri fazi so posamezni ukrepi in  
• pregled problemov (ni soglasja za prekop; ni služnosti; ni soglasja in ne služnosti) 

 

Glede vprašanja supernadzora so se člani NO strinjali, da naj uprava pripravi predlog meril za 
organizacijo supernadzora v katerih naj se opredeli vsebino, vrednostni limit, tveganja, 
vključitev običajnega nadzora…  
 

NO je s strani uprave dobil pojasnilo, bo gradivo v zvezi s ceno energije iz toplovodnega 
omrežja pripravljeno za majsko sejo Sveta MO Kranj. 
 

Poročilo o realizaciji predlogov NO v poročilu o izvedbi revizije postopka javnega naročila in 
ocene opravičenosti prekoračitve vrednosti za gradnjo prizidka k ZD Kranj bo občinska 
uprava NO predložila v gradivu za naslednjo sejo. 
 

Tudi pojasnila in poročilo o izvršenih ukrepih v zvezi z zaposlitvijo bivšega direktorja Zavoda 
za šport  Kranj bo uprava pripravila do naslednje seje NO. 
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Direktor občinske uprave g. Sladojevič je NO pojasnil problematiko lokalov na Koroški cesti 
in da uprava išče varianto rešitve s katero bi se v največji možni meri izognili možnosti 
nadaljnjih zapletov. 
 

Direktor občinske uprave g. Sladojevič je člane seznanil tudi s potekom urejanja problematike 
odpadkov. 
 

2. Vprašanja, predlogi in pobude članov Nadzornega odbora 
Novih vprašanj, predlogov ali pobud ni bilo. 
 

3. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Kranj za leto 
2007 

Po uvodni predstavitvi odloka o zaključnem računu proračuna MO Kranj za l. 2007 s strani 
vodje oddelka za finance g. Tavčarja in dodatnim odgovorom na vprašanja v razpravi so člani 
NO sprejeli naslednji sklep: 
NO se je seznanil z odlokom o zaključnem računu proračuna MO Kranj za l. 2007. NO 

ugotavlja, da je  

• iz izkazov razvidna velika razlika med sprejetim in realiziranim proračunom tako na 

prihodkovni kot odhodkovni strani; 

• v bilanci stanja je zaznati problem vrednotenja nepremičnin (stanovanja, občinska 

stavba s parkirišči ipd), zato bo potrebno preanalizirati celotno nepremično 

premoženje; 

• gradivo je pripravljeno kvalitetno in je viden tudi napredek v primerjavi s preteklim 

letom. 
 

4. Obravnava gradiva za 16. sejo Sveta MO Kranj 
Gradivo ostalih točk dnevnega reda seje Sveta ni bilo obravnavano. 
 

5. Poročila o nadzorih 
•••• pomoč na domu v l. 2006 – osnutek je pripravljen in bo  posredovan ODZ 
•••• OŠ F. Prešeren in OŠ J. Aljaža -  oba pregleda sta v zaključni fazi 

 

6. Razno 
Občinska uprava bo za člana NO na seji Sveta MO Kranj poskušala zagotoviti stalen sedež. 
 

Za posamezne vsebinske točke dnevnega reda seje NO bo uprava zagotavljala poročevalce (za 
točko »obravnava gradiva za sejo Sveta« pa naj predsednik NO pove katerega poročevalca 
želijo). 
 
Seja je bila zaključena ob 19.30 uri. 
 
Zapisal: Mirko Tavčar 
 
                                                                                             Mag. Štefan Kadoič                                                                
                                                                           PREDSEDNIK NADZORNEGA ODBORA 
 
 
 
Posredovano: 
-članom Nadzornega odbora 
-kolegij direktorja občinske uprave            


