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Z A P I S N I K 
 

27.  seje Nadzornega odbora,  ki je bila v ponedeljek, 25.05.2009 ob 17.00 uri v sejni sobi 
št. 9 stavbe Mestne občine Kranj. 
 

Prisotni: Mag. Štefan KADOIČ-predsednik, Kamel MERDJADI-namestnik predsednika, 
Marko ČEHOVIN, Marjan PODGORŠEK, Marjan GANTAR-člani, Aleš SLADOJEVIČ 
direktor občinske uprave, Mirko TAVČAR-vodja Oddelka za finance.  
 

Soglasno je bil sprejet naslednji DNEVNI RED: 
1. Pregled in potrditev zapisnika 26. seje in realizacija sklepov  
2. Vprašanja, predlogi in pobude članov Nadzornega odbora 
3. Obravnava gradiva za 26. sejo Sveta  

a. Pri obravnavi gradiva se osredotočite predvsem na točko 4., 5., 6. in 9.  
4. Razno  

 

1. Potrditev zapisnika 26. seje in realizacija sklepov  
Zapisnik 26. seje je bil soglasno potrjen.  
 

2. Vprašanja, predlogi in pobude članov Nadzornega odbora 
G. Merdiadi sprašuje ali je uprava MO Kranj že uporabila metodo mediacije pri reševanju 
spornih zadev? 
 

3. Obravnava gradiva za 5. izredno sejo Sveta: 
Add. 5) Odlok o zaključnem računu proračuna MO Kranj za l. 2008 

Mnenje nadzornega odbora o zaključen računu proračuna MO Kranj za leto 2008: 
 

NO pri pregledu zaključnega računa ni ugotovil nobenih nepravilnosti. Smo pa ugotovili 
nekatere pomanjkljivosti pri izvajanju proračuna. 
Načrtovanje in realizacija proračuna za leto 2008.  
Realnost načrtovanja proračuna je šibka točka uprave Mestne občine Kranj v zadnjih letih. V 
odloku o zaključnem računu proračuna za leto 2008 ugotavljamo: 
V splošnem delu  so načrtovani prihodki po rebalansu 48,735 mio Eur (pred rebalansom 
54.518 mio Eur), realizacija prihodkov pa je bila 45.222 mio Eur, kar pomeni 92,8 % 
načrtovanega. Če ne bi bilo rebalansa pa bi bila realizacija le 82,6 %. Nadzorni odbor je 
opozoril na preoptimistično načrtovanje zlasti kapitalskih in transfernih prihodkov. 
Realizirani prihodki skupaj z zadolževanjem pa so bili 49,431 mio Eur.  
 
Načrtovani javnofinančni odhodki v letu 2008 so bili 58,536 mio Eur. Realizirani pa  50,033 
Eur ali 85,5 %. Zakaj se niso ob rebalansu skladno z znižanjem prihodkov znižali tudi 
načrtovani odhodki, kar bi bilo edino ekonomsko smiselno. Razlika med načrtovanimi 
prihodki 48,735 mio Eur in načrtovanimi odhodki 58,535 mio Eur po sprejetju rebalansa je 
kar 9,800 mio Eur (načrtovani primanjkljaj). V čem je smisel rebalansa ? Rebalans pomeni 



novo uravnoteženje proračuna. Pri  opravljenem rebalansu pa je nastalo še večje neravnotežje 
med prihodki in odhodki.  
 

Zadolževanje, Mestna občina Kranj se je v letu 2008 prvič zadolžila. Zadolžitev ni velika, 3,9 
mio Eur, vendar pa je ob koncu leta nastal še primanjkljaj 0,5 mio Eur. Nove zadolžite v letu 
2009 morajo biti po našem mnenju strogo namenske za projekte, ki bodo tudi realizirani. 
 

V posebnem delu zaključnega računa za leto 2008 pa opozarjamo Svet MO Kranj na plačila 
avtorskih honorarjev, podjemnih pogodb, plačila študentskega servisa ter stroškov storitev 
odvetnikov, notarjev in drugo, saj so se napram letu 2007 zvišali za 152 %.  Od 232.400 na 
352.800 Eur. Glede na povečanje števila zaposlenih v občinski upravi je ta znesek visok.  
 

Poslovne najemnine in zakupnine (konto 4026) za 295,5 %, kazni in odškodnine (konto 4027) 
za 350,8 %. Te in še druge tovrstne odhodke bo nadzorni odbor podrobno obravnaval. Pri 
eventualnem rebalansu za leto 2009 naj uprava MO in Svet MO temeljito proučita 
proračunske postavke tekočih in transfernih odhodkov. 
 

Mestni svet, nadzorni odbor opozarja tudi na velike časovne zamike pri izvajanju posameznih 
projektov iz NRP. Mislimo predvsem na gradnjo knjižnice, urejanje problema ravnanja z 
odpadki ter gradnjo OŠ Žabnica s telovadnico. Praviloma časovni zamiki zmanjšujejo 
racionalno porabo proračunskih sredstev. 
 

Sklep: 
Nadzorni odbor  po obravnavi in sprejetju mnenj predlaga Mestnemu svetu sprejem 
odloka o zaključnem računu 2008.  

 

Add. 6.A. in B.) Dodatek k pogodbi in Odlok o dejavnosti sistemskega 
operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju Mestne 
občine Kranj – 2. obravnava 
NO je JARSE dne 14.09.2009 zaprosil za mnenja s področje izvrševanja 
Energetske zakonodaje na področju zemeljskega plina v lokalni skupnosti (MO 
Kranj) in se bo do gradiva s tega področja opredelil po prejemu odgovora. NO 
predlaga županu, da odločanje pod to točko preloži. 
 

Add.9) Predlog povišanja cen komunalnih storitev ravnanja z odpadki 
NO je mnenja, da bi Komunala d.o.o. morala zagotoviti čim nižje stroške, ki 
sestavljajo predlagano ceno. V zvezi s tem NO pogreša izvedbo javnih razpisov za 
odlaganje odpadkov oz. zbiranje ponudb.  
 

Add.4) Premoženjske zadeve: 
4.A) Direktor občinske uprave je pojasnil, da obstajajo cenitve, ki so višje od v 
pogodbi dogovorjene cene. 

 

4. Razno  
• Prenos sredstev iz upravljanje Komunale: direktor je članom NO pojasnil, da je za 

prenos imenovan komisija sestavljena iz članov MO Kranj in Komunale Kranj. 
• Člani NO so soglasno sprejeli dopolnitve in spremembe poslovnika. 

 

Seja je bila zaključena ob 18,35 uri. 
 

Zapisal: Mirko Tavčar 
 

                                                                                             Mag. Štefan Kadoič                                                                
                                                                           PREDSEDNIK NADZORNEGA ODBORA 



 
 
 
 
 
 
 
 
Priloga: 

• Preglednica sklepov, vprašanj, pobud NO 
 
 
 
Posredovano: 
-članom Nadzornega odbora 
-kolegij direktorja občinske uprave            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


