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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: 032-0047/2008-20-(45/01)                                                                
Datum:   26.01.2009 
                                                                                                                     
 
 

Z A P I S N I K 
 

 

22. seje Nadzornega odbora, ki je bila v ponedeljek, 26.01.2009 ob 15.30 uri v sejni sobi 
št.9 stavbe Mestne občine Kranj. 
 

Prisotni: Mag. Štefan KADOIČ-predsednik, Marko ČEHOVIN, Marjan PODGORŠEK, 
Marjan GANTAR-člani, Igor VELOV – podžupan, Mirko TAVČAR-vodja Oddelka za 
finance.  
Upravičeno odsoten: Kamel MERDJADI-namestnik predsednika 
 
Soglasno je bil sprejet naslednji DNEVNI RED: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 21. seje in realizacija sklepov  
2. Obravnava gradiva za 22. sejo Sveta MO Kranj  
3. Vprašanja, predlogi in pobude članov Nadzornega odbora 
4. Razno  

 
1. Potrditev zapisnika 21. seje in realizacija sklepov  

Zapisnik 21. seje je bil soglasno potrjen. 
 

2. Obravnava gradiva za 21. sejo Sveta MO Kranj  
2.1. Osrednja knjižnica Kranj – informacija o stanju projekta: 

Informacijo o stanju projekta je podal podžupan g. Igor Velov.  
Po razpravi so prisotni člani na predlog Marjana Podgorška soglasno sprejeli naslednji sklep:  

Iz predloženega gradiva ni mogoče razbrati dejanskega stanja projekta in oblikovati 
učinkovitih rešitev. NO prelaga odločanje o zadevi do prejema novega dodatka k 
pogodbi in terminskega načrta projekta knjižnica. Enako predlagamo tudi Svetu MO 
Kranj. 

2.2 Vrtec Čira-Čara: 
Predlaga se modifikacije variante 2, ki predvideva prodajo dveh vrtcev in v novem 
vrtcu Čira Čara pridobitev prostorov za 5 dodatnih oddelkov, glede demografskih 
potreb ne zadošča za pokrivanje vseh potreb. Zato NO predlaga, da se obstoječi 
objekt Čira Čara ne zapira in ne odproda. 

2.3 Gratel:  
V gradivu se pogreša, da občina ni predvidela sankcij za posege v cestno telo s strani 
družbe Gratel v primerih, ko ni bilo podanega soglasja, ni bilo pridobljene služnosti 
oz. ni bilo saniranega stanja po posegu v roku določenega s pogodbo. V zvezi s tem 
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NO sprašuje upravo, ali je MOK glede omenjenih nedovoljenih posegov uvedla kake 
sankcije. 

 
3. Vprašanja, predlogi in pobude članov Nadzornega odbora 
• G. Čehovin je pregledal sodne postopke, ki so bili sproženi v zvezi s posegi v cestno 

telo MOK s strani družbe Gratel. Ugotovil je, da sta dokumentacijo obsegale dve sodbi 
Okrajnega sodišča v Kranju iz leta 2007. Družba Gratel je leta 2005 v skladu z 
Zakonom o prekrških vložila zahtevo za sodno varstvo, ko ji je Medobčinski 
inšpektorat Kranj izdal odločbo o prekršku. Iz tega izhaja, da MOK očitno nikdar ni 
izkoristila pravnih sredstev (tožbe) zoper družbo Gratel glede že večkrat ugotovljenih 
nedovoljenih posegov v lastnino MOK! NO odbor v zvezi s tem sprašuje upravo, ali je 
mogoče vendarle izkoristila kako pravno sredstvo. Če jih ni, pa NO pričakuje 
obrazložitev.  

• NO zanima, kaj je s pozivom NO izrečenim na 19. seji (10. 10. 2008) glede tega, da 
občinska uprava v okviru zakonskih možnosti pripravi predlog o povišanju glob v 
Odloku o občinskih cestah v Mestni občini Kranj (Url. št. 20/200,20/2006, 70/2007). 
NO je namreč na isti seji ugotovil, »da je najvišja višina globe, ki jo lahko izreče 
Medobčinski inšpektorat za nedovoljene posege v občinske ceste (834,58 EUR za 
pravno in 208,64 EUR za odgovorno osebo), nesorazmerno nizka«. 

• NO zanima kam bo MO Kranj po 01.07.2009 odvažala svoje odpadke? Kolikšno je 
predvideno povečanje stroškov odlaganja? Kdo bo kril te povečane stroške? V kakšni 
fazi je projekt izgradnje sortirnice in predelovalnega obrata in ali obstaja v zvezi z 
njim soglasje ustanoviteljev Komunale Kranj? Kdaj je predviden začetek obratovanja? 

• Za potrebe učinkovitega planiranja NO in v izogib podvajanja dela bi želeli pridobiti 
podroben načrt notranje revizijskih dejavnosti MOK in notranje revizijska poročila iz 
preteklega obdobja (let 2007 in 2008)! 

 
4. Razno 

- Naslednji sestanek bo 18.02.2009  ob 16. uri. 
 
 

Seja je bila zaključena ob 18,00 uri. 
 

Zapisal: Mirko Tavčar 
 
                                                                                             Mag. Štefan Kadoič                                                                
                                                                           PREDSEDNIK NADZORNEGA ODBORA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Posredovano: 
-članom Nadzornega odbora 
-člani Sveta MO Kranj 
-kolegij direktorja občinske uprave            


