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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:                                                                                                               
Datum:    30.06.2008 
                                                                                                                     

Z A P I S N I K 
 
18. seje Nadzornega odbora, ki je bila v ponedeljek, 30.06.2008 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, Mirko TAVČAR-vodja 
Oddelka za finance, Tatjana HUDOBIVNIK-vodja oddelka za splošne zadeve, Uroš 
KORENČAN, vodja oddelka za družbene zadeve, Mira STARC-notranji revizor, Aleš 
SLADOJEVIČ-direktor občinske upave. 
 
Soglasno je bil sprejet naslednji DNEVNI RED: 

1. Potrditev zapisnika 17. seje in realizacija sklepov  
2. Vprašanja, predlogi in pobude članov NO 
3. Obravnava gradiva za 18. sejo Sveta MO Kranj s poudarkom na 4  in 11. točki 

dnevnega reda 
4. Osnutek poročila o nadzoru v OŠ France Prešern (g. Kadoič) 
5. Razno 

a. dogovor o pripravi poročila NO za l. 2007 
 

1. Potrditev zapisnika 17. seje in realizacija sklepov  
Zapisnik 17. seje je bil soglasno potrjen. 
 

2. Vprašanja, predlogi in pobude članov Nadzornega odbora 
• Zadeva Gratel: NO ugotavlja, da še vedno niso dobili vseh odgovorov na postavljena 

vprašanja. Ni še odgovorjeno na naslednja vprašanja: 
• Zadeva Gratel: NO ugotavlja, da uprava Mestne občine Kranj še ni posredovala vseh 

odgovorov na zastavljena vprašanja na 16. seji Nadzornega odbora. NO zato poziva 
upravo mestne občine Kranj, da poročilo Medobčinskega inšpektorata Kranj, številka: 
614/2008-44/01, z dne 27. 6. 2008 dopolni s: 

o podrobnostmi glede še nerešenih postopkov (kdaj so bili uvedeni, ali so bili izdani 
plačilni nalogi in kako visoki plačilni nalogi so bili izdani), 

o podrobnostmi glede rešenih postopkov naštetih v poročilu Medobčinskega 
inšpektorata z dne 27.6.2008 (s kakšno sankcijo je bil posamezni postopek 
zaključen oziroma ali je sankcija sploh bila izrečena). 

o Ali je družba Gratel pridobila soglasje MO Kranj za nadaljevanje gradnje 
optičnega omrežja na območju Primskovega in Stražišča. Če Gratel soglasij ni 
pridobil Nadzorni odbor zanima, kakšni bodo ukrepi uprave Mestne občine Kranj 
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proti družbi Gratel, ki na teh območjih zbira soglasja in obvešča krajane, da se bo 
na omenjenih območjih nadaljevala gradnja optičnega omrežja. 

o Nadzorni odbor je bil začuden nad višino odločb oz. plačilnih nalogov, ki jih je 
druži Gratel izdal Medobčinski inšpektorat Kranj (skupaj manj kot 1000 €), zato 
ga zanima, kakšne sankcije lahko mestna občina oziroma Medobčinski inšpektorat 
Kranj za tovrstne kršitve sploh izda.  

o Nadzorni odbor želi, da ga uprava Mestne občine Kranj tekoče obvešča o zadevi 
posega družbe Gratel v cestno telo na območju Zg. Bitenj, ki je bila odstopljena 
Inšpektoratu Republike Slovenije za okolje in prostor. 

• NO želi odgovor zakaj še niso izterjana plačila od kupcev poslovnih prostorov v prizidku 
ZD Kranj. 

• Predlogi NO glede ugotovitev revizije postopka javnega naročila in ocene opravičenosti 
prekoračitve vrednosti za gradnjo prizidka k ZD Kranj: Tatjana Hudobivnik je ponovno 
pojasnila možnosti glede izida predlaganih tožb. 

Sklep: odgovora obeh podjetij na zadnja poziva naj se posredujeta NO 
• NO ugotavlja, da ne dobiva gradiva za sejo Sveta, ki je posredovano svetnikom »na 

mizo«. V bodoče naj uprava poskrbi, da se to gradivo članom NO posreduje v elektronski 
obliki. Članom NO naj se posreduje tudi informacija o knjižnici, ki je bila dana »na mizo« 
na zadnji seji Sveta. 

 
3. Obravnava gradiva za 18. sejo Sveta MO Kranj 

3.1. Odlok o rebalansu proračuna MO Kranj za l. 2008 – hitri postopek: 
Razloge in uvodna pojasnila je podal vodja oddelka za finance Mirko Tavčar, ki je skupaj z 
Urošem Korenčanom in Alešem Sladojevičem tudi odgovarjal na vprašanja članov, ki so 
predvsem izrazili skrb za dolgoročno vzdržnost virov, imeli so pomisleke glede nakupa 
zemljišča za regijski center za ravnanje z odpadki (ali je nakup nujen? Kaj je s 
sofinanciranjem ostalih občin?), opozarjali pa so tudi na potrebo natančnejšega načrtovanja 
projektov. 
V razpravi se je odprla tudi razprava o LN Mlaka-zahod. Na vprašanja članov NO je 
odgovarjal direktor občinske uprave. 
 

4. Osnutek poročila o nadzoru v OŠ France Prešern 
G. Kadoič je predstavil predlog poročila.  

Sklep:   - NO soglasno sprejema osnutek nadzornega poročila. 
  - Osnutek poročila o nadzoru OŠ Jakob Aljaž se članom NO posreduje po 
elektronski pošti v roku enega tedna. Pripombe članov NO se posreduje v roku 
enega tedna po prejemu poročila. V kolikor ni pripomb se sprejme poročilo kot 
osnutek 

 
5. Razno 

• Nadzorno poročilo o pravilnosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev  MO 
Kranj v sklopu izvedbe javne službe pomoči na domu za leto 2006 se sprejme in se 
posreduje Svetu MO Kranj za obravnavo na septembrski seji. V vmesnem času naj 
uprava pripravi tudi odzivno poročilo. 

• NO bo na naslednji seji obravnaval problem v zvezi s ceno energije iz 
toplovodnega omrežja. V vmesnem času se član NO vključi v ekspertno skupino! 

• O pritožbah SK Triglav zaradi nenakazila sredstev za skakalnico in neodgovarjanja 
na pritožbo na delno odločbo s katero je določena višina sredstev za strokovno 
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trenersko delo za l. 2008 so člani NO dobili pojasnilo, da so sredstva za skakalnico 
že nakazana in da je za strokovno trenersko delo tudi že izdana odločba. 

 
Seja je bila zaključena ob 18,40 uri. 
 
Zapisal: Mirko Tavčar 
 
 
                                                                                             Mag. Štefan Kadoič l.r.                                                               
                                                                           PREDSEDNIK NADZORNEGA ODBORA 
 
 
 
 
Posredovano: 
- članom Nadzornega odbora 
- članom Sveta MO Kranj 
- kolegij direktorja občinske uprave            


