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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: 032-0047/2008-9-(45/01)
Datum: 10.11.2008
ZAPISNIK
20. seje Nadzornega odbora, ki je bila v ponedeljek, 10.11.2008 ob 16.30 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, Mirko TAVČAR-vodja
Oddelka za finance.
Soglasno je bil sprejet naslednji DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 19. seje in realizacija sklepov
2. Vprašanja, predlogi in pobude članov Nadzornega odbora
3. Obravnava gradiva za 20. sejo Sveta MO Kranj (težišče bo na obravnavi na
strategije trajnostnega razvoja MO Kranj 2008-2023)
4. Priprava poročila NO za l. 2007
5. Priprava programa dela NO za l. 2009
6. Razno
1. Potrditev zapisnika 19. seje in realizacija sklepov
Zapisnik 19. seje je bil soglasno potrjen.

•

•

•
•

2. Vprašanja, predlogi in pobude članov Nadzornega odbora
G.Podgoršek je NO informiral, da so predstavniki vrtcev zavzeli stališče, da bodo
Kranjski vrtci pripravili predlog ekonomske cene po starem, to je, da bodo pri izračunu
upoštevali povprečje vseh zaposlenih.
Nadzorni odbor ponovno poziva občinsko upravo, da v okviru zakonskih možnosti
pripravi predlog o povišanju glob v Odloku o občinskih cestah v Mestni občini Kranj (UL
RS št. 20/200, 20/2006, 70/2007).
Poslovnik NO v 12. členu po mnenju nekaterih članov ni dovolj natančen in je potreben
redakcijskih dopolnitev oz. popravkov (glede nezdružljivosti funkcij).
G. Merdjadi predlaga upravi, da glede spornih zadev prične uporabljati institut mediacije
oz. ga zanima ali ta institut že uporablja;

3. Obravnava gradiva za 20. sejo Sveta MO Kranj
3.1. Strategija trajnostnega razvoja MO Kranj 2008-2023
• Preglednica na strani 89: glede virov NO ugotavlja, da vrednost predvidenih projektov
za približno 3 x presega realne vire,
• Interesi raznih področij niso uravnoteženi
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Ali v sam naslov dokumenta dejansko spada tudi beseda »trajnostni«?
NO opozarja, da v strategiji ni zaslediti nobenih varoval, ki bi reagirala na nastalo
situacijo (recesija),
• Zakaj strategija razvoja za obdobje 15 let? Glede na to, da se takšen dokument
pripravlja prvič bi bil morda smiselnejši krajši rok, npr. 10 let! To obdobje pa z
natančnejšimi cilji,
• Nekateri temeljni programi so časovno preveč odmaknjeni npr. univerza itd,
• V strategiji je premalo poudarka visoki tehnološki prenovi.
Sklep: No se je seznanil s Strategijo trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj 2008-2023 in
ugotavlja, da:
- strategija je in bo pomemben dokument razvoja MO Kranj če je oz. bo podprta s
potrebnimi finančnimi sredstvi;
- viri financiranja so v dokumentu premalo podprti in zato vprašljivi. NO predlaga, da
se do 2. obravnave finančni viri za posamezne projekte bolj natančno opredelijo;
- NO bo skrbno spremljal vsakoletno načrtovanje investicij in smotrno porabo
investicijskih sredstev z namenom, da se bodo v čim večji meri realizirale prioritete po
programih.
•
•

3.1. Poročilo o gradnji optičnega omrežja podjetja Gratel d.o.o.
- v poročilu ni upoštevan predlog za povišanje glob (predlog je bil podan na 19. seji NO
MOK);
- v poročilu ni vključen tudi ključni del, v katerem bi uprava MOK sporočila, kakšni
bodo ukrepi, da se podobne zadeve ne bodo več dogajale;
- v poročilo bi bilo treba vključiti tudi, kakšne ukrepe bo MOK zasledovala, da bo
infrastruktura optičnega omrežja v Kranju vseeno zgrajena (morda gradnja drugega
investitorja, gradnja lastnega omrežja, ipd.);
- na strani 6 je v 5. odstavku napačen seštevek končanih postopkov (najprej je zapisanih
šest, nato pa se jih sedem našteje);
• Člani NO prosijo upravo MOK, da jim o dveh zadevah, ki sta bili v zvezi z primerov
Gratel odstopljeni Okrajnemu sodišču v Kranju, posreduje več informacij.
4. Priprava poročila NO za l. 2007
Delovni osnutek poročila za l. 2007 je pripravil predsednik in je bil v pisni in elektronski
obliki posredovan vsem članom. Vse pripombe se posredujejo g. Tavčarju v elektronski obliki
do naslednje seje NO
5. Priprava programa dela NO za l. 2009
Do naslednje seje vsi člani predloge, na podlagi programa za mandatno obdobje, posredujejo
g. Tavčarju.
-

6. Razno
G. Podgoršek je predlagal, da bi bili člani NO informirani tudi o poročilih notranje
revizijske službe (spisek pregledov in kasneje tudi sama revizijska poročila), s čimer so se
ostali člani NO odbora strinjali,
Nosilci izdelave nadzornih poročil naj pripravijo podatke za obračun.

Seja je bila zaključena ob 18,00 uri.
Zapisal: Mirko Tavčar
Mag. Štefan Kadoič lr
PREDSEDNIK NADZORNEGA ODBORA
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Posredovano:
- članom Nadzornega odbora
- Svet MO Kranj
- kolegij direktorja občinske uprave

