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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:  032-0047/2008-7-(45/01)                                                                                                        
Datum:    10.10.2008 
                                                                                                                     
 
 
 

Z A P I S N I K 
 

 

19. seje Nadzornega odbora, ki je bila v petek, 10.10.2008 ob 13.30 uri v sejni sobi št. 20 
stavbe Mestne občine Kranj. 
 

Prisotni: Mag. Štefan KADOIČ-predsednik, Kamel MERDJADI-namestnik predsednika, 
Marko ČEHOVIN, Marjan GANTAR-člani, Mirko TAVČAR-vodja Oddelka za finance, 
Tatjana HUDOBIVNIK-vodja oddelka za splošne zadeve, Marko HOČEVAR-vodja oddelka 
za razvoj in investicije; Mira STARC-notranji revizor, Tanja HROVAT, Silvana PETEK. 
Opravičeno odsoten: Marjan PODGORŠEK 
 
Soglasno je bil sprejet naslednji DNEVNI RED: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 18. seje in realizacija sklepov  
2. Vprašanja, predlogi in pobude članov Nadzornega odbora 
3. Obravnava gradiva za 19. sejo Sveta MO Kranj (težišče bo na obravnavi 5., 6. in 

10. točke) 
4. Končni sprejem nadzornega poročila o pravilnosti in smotrnosti porabe 

proračunskih sredstev MO Kranj v sklopu izvedbe javne službe pomoči na domu 
za leto 2006 in nadzornega poročila o porabi sredstev iz proračuna MO Kranj v 
OŠ F. Prešerna Kranj in v OŠ J. Aljaža Kranj 

5. Razprava o merilih za izbor in delo supernadzora pri izvajanju investicij 
6. Razno 

 
 
 

1. Potrditev zapisnika 18. seje in realizacija sklepov  
Zapisnik 18. seje je bil soglasno potrjen. 
 

2. Vprašanja, predlogi in pobude članov Nadzornega odbora 
• Zadeva prizidek k ZD Kranj: (g. Kadoič se je iz eventuelnega glasovanja oz. odločanja 

izločil)  
o Po predstavitvi pismenega gradiva s strani ga. Hudobivnik so člani NO v razpravi 

upravo opozorili, da sklepanje dodatkov k pogodbam mora vsebovati tudi 
morebitno povečanje pogodbenega zneska v povezavi z dogovorjenimi kaznimi; 

o Glede neizterjanih terjatev do kupcev poslovnih prostorov je ga Hudobivnik 
povedala, da podpis dodatkov k pogodbam in plačilo zadnjih 10 % kupnine kupci 



2 

povezujejo z odpravo pomanjkljivosti, ki bodo po zagotovilih izvajalca 
odpravljene; 

o Po razpravi je bil soglasno sprejet sklep, da je glede Gradbinca in Domplana 
zadeva zaključena, glede kupcev poslovnih prostorov pa mora uprava NO 
posredovati poročilo v roku 90 dni. 

• Na predlog g. Merdjadija so prisotni člani soglasno sprejeli sklep, da glede ekonomske 
cene vrtcev predlagajo, da g Podgoršek do naslednje seje NO pripravi vprašanje za 
Ministrstvo za finance glede skladnosti določene cene z zakonodajo.  

• Zadeva Gratel: G. Čehovin je v zvezi s »Poročilom o stanju zadev družbe Gratel, d.o.o.« z 
dne 10. 10. 2008 (številka: 1116/2008-44/01) opozoril, da postopek ugotavljanja dejstev 
in zbiranja dokazov glede posega v cestno telo Kališke in Storžiške ulice (uveden: 30. 6. 
2006) traja nerazumno dolgo. Nadzorni odbor ugotavlja, 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. Nadzorni 
odbor zato poziva občinsko upravo, da 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). 
Po razpravi je bil soglasno sprejet sklep, da občinska uprava s problematiko posegov v 
občinske ceste s strani družbe Gratel  seznani Svet MOK na njegovi naslednji seji; 

• Glede gradnje stanovanjskega bloka Struževo je g. Merdjadi podal pobudo, da vodja 
projekta iz občinske uprave na naslednji seji poda poročilo o poteku gradnje. Prisotni člani 
so pobudo podprli. 

 
3. Obravnava gradiva za 19. sejo Sveta MO Kranj  

1. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za Mestno 
občino Kranj – 2. obravnava: 
Po predstavitvi gradiva in dodatnih pojasnilih ter  razpravi člani pripomb na predloženo 
gradivo niso imeli. 

2. Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča – 1. obravnava 
Člani so se seznanili z gradivom za 1. obravnavo. 

3. Poročilo o realizaciji proračuna MOK v obdobju januar – junij 2008 
Po uvodni predstavitvi in razpravi so se člani NO strinjali, da je upravo in Svet potrebno 
opozoriti na nizko realizacijo investicijskega dela proračuna. 

4. Predlog za spremembo sklepa glede povišanja cen dejavnosti odvajanja in čiščenja 
komunalnih in padavinskih voda ter oskrbe s pitno vodo v MO Kranj: 
NO predlaga, da Svet pred sprejetjem predlaganega sklepa temeljito prouči vpliv 
podražitev na prebivalstvo. 

5.  Pri obravnavi 17. točke dnevnega reda (Gorenjska univerza) NO opozarja, da je med 
naštete dokumente treba vključiti tudi dokument Pismo o nameri ustanovitve univerze 
Gorenjska, ki je bil podpisan s strani gorenjskih županov že v prejšnjem mandatu. 

 
4. Končni sprejem nadzornega poročila  

• pravilnosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev MO Kranj v sklopu izvedbe javne 
službe pomoči na domu za leto 2006: 

o NO glede odzivnega poročila občinske uprave  nima pripomb. 
o Podana je bila pohvala na pripravljeno preglednico v odzivnem poročilu, ki poda 

pregledno primerjavo med občinami. 
• o porabi sredstev iz proračuna MO Kranj v OŠ F. Prešerna Kranj in v OŠ J. Aljaža Kranj: 
• o porabi sredstev iz proračuna MO Kranj v OŠ F. Prešerna Kranj in v OŠ J. Aljaža Kranj: 
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Po obravnavi vseh gradiv je NO sprejel sklep, da se vsa tri nadzorna poročila in odzivna 
poročila posredujejo Svetu MO Kranj. 

 
5. Razprava o merilih za izbor in delo supernadzora pri izvajanju investicij 

Prisotni člani so se strinjali, da je super nadzor stvar uprave, da se ne sme se podvajati z 
nadzorom, da ga je smiselno vpeljati in da so predlagana merila dobro izhodišče za to. 
 

6. Razno 
Ni bilo razprave. 
 

Seja je bila zaključena ob 15,15 uri. 
 

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


