
Na podlagi 49. člena  Statuta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS. št. 33/2007) in v skladu z 13. in 15. členom 

Poslovnika Nadzornega odbora Mestne občine Kranj št.: 032-0047/2008-59-(45/01) z dne 15.12.2009 je 

Nadzorni odbor Mestne občine Kranj na 3. redni seji,  dne 3.3.2015, sprejel; 

 

LETNI PROGRAM DELA  IN  NADZORA ZA LETO 2015 

 

1. Poslanstvo nadzornega odbora 

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja organov Mestne 

občine Kranj, uprave mestne občine Kranj, svetov krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih podjetij in 

skladov Mestne občine Kranj ter drugih porabnikov sredstev proračuna Mestne občine kranj ter ocenjuje 

učinkovitost in gospodarnost porabe javnih sredstev Mestne občine Kranj. 

Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini.  

V okviru svoje pristojnosti Nadzorni odbor: 

1. opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine; 

2. nadzoruje namenskost in smotrnost porabe občinskega proračuna; 

3. nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev; 

4. ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja pristojnih organov, organov in organizacij porabnikov 

občinskega      proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim javnim 

premoženjem; 

5. ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih proračunskih sredstev; 

6. obravnava revizije računskega sodišča. 

 

Nadzorni odbor Mestne občine Kranj bo deloval v okviru svoje pristojnosti, ki je opredeljena v Statutu 

mestne občine Kranj in Poslovniku nadzornega odbora Mestne občine kranj (v nadaljevanju: poslovnik). 

 

2. Delo  članov  nadzornega odbora 

Nadzorni odbor Mestne občine Kranj ima pet članov, ki jih je imenoval  Mestni svet Mestne občihne Kranj 

za madndatno obdobje 2014 – 2018. Člani nadzornega odbora si bodo na podlagi lastnih strokovnih znanj 

in izkušenj  pri delu ter zahtevnosti nadzora razdelili delovna področja.  

Za vsak nadzor je določen praviloma določen en član ali po ocenitvi večje zahtevnosti nadzora, opravljata 

nadzor dva člana.   

V kolikor  bodo člani Nadzornega odbora ugotovili, da  ne bodo mogli sami opraviti nadzora, bo nadzorni 

odbor v skladu s 30. členom Poslovnika nadzornega odbora povabil k sodelovanju zunanjega stokovnjake 

posamezne stroke, katere na podlagi predloga nadzornega odbora  imenuje  Svet Mestne občine Kranj.  

 

 

 

 



3. Plan  nadzora nadzornega odbora za leto 2015 

 

3.1. Obvezni nadzor: 

V skladu z določili Statuta Mestne občine Kranj in poslovnika  bo nadzorni odbor opravil 

nadzor nad: 

 IZVRŠEVANJEM   PRORAČUNA MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2015 

 

3.2. Izredni nadzor: 

 

 PROJEKT  GORKI IN CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA KRANJ – PREGLED  IN 

ANALIZA ZAKLJUČENIH PROCESOV S STRANI MESTNE OBČINE KRANJ  DO  

1.1.2015;  

 

 JAVNO  PODJETJE  KOMUNALA KRANJ d.o.o.; 

 

 ENOTE  VZGOJNO VARSTVENEGA ZAVODA KRANJ  (VRTCI) V SKLOPU 

OSNOVNIH  ŠOL V MESTNI OBČINI KRANJ 

 

 NADZOR   NAD  PODELJEVANJEM   SREDSTEV  CIVILNIM IN NEVLADNIM 

ORGANIZACIJAM  S STRANI MESTNE OBČINE KRANJ  TER PORABO TEH  

SREDSTEV 

 

 Druge zadeve za katere se bo nadzorni odbor odločil, na podlagi predloga 

Mestnega sveta , župana ali drugega upravičenega predlagatelja. 

 

4. Poročanje o delu nadzornega odbora 

Nadzorni odbor bo, po ugotovitvah pri nadzorovanih osebah,   izdelal poročilo z mnenji, predlogi ukrepov 

in priporočili.  

S poročilom bo Nadzorni odbor seznanil nadzorovano  osebo, župana in  Mestni svet Mestni občine Kranj. 

Predvidoma v mesecu decembru 2015 bo  Nadzorni odbor Mestne občine Kranj izdelal poročilo  o delu za 

leto 2015 ter ga posredoval županu in Mestnemu svetu Mestne občine Kranj.  

 

 Kranj, 12.3.0215                                                                                                                        predsednik NO MOK 

                                                                                                                                                                 Darko Jarc      

                                                                                                    

           


