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Številka: 032-4/2011-107-(4151)
Datum: 22. 10. 2014
SKLEPI
45. seje Nadzornega odbora, ki je bila v sredo, 22. 10. 2014, ob 17:00 uri v sejni sobi št. 138 stavbe
Mestne občine Kranj.
Prisotni: člani Nadzornega odbora: Alenka Podbevšek, Marjan Gantar, Franc Lavrič, Marjan Podgoršek,
Peter Leskovar ter tajnica NO Zdenka Kogej.
Po pozdravu vsem prisotnim je bil na predlog predsedujoče soglasno potrjen dnevni red:
1. potrditev zapisnika 44. seje Nadzornega odbora z dne 15. 7. 2014
2. poročilo o delu NO (predsednica Alenka Podbevšek)
3. poročilo o javni razsvetljavi – Peter Leskovar
4. pregled realizacije sklepov
5. razno
Ad 1) potrditev zapisnika 44. seje NO z dne 15. 7. 2014
Člani na predložen osnutek zapisnika in sklepov niso imeli pripomb. Soglasno je bil sprejet sklep
Sklep 1/45: Zapisnik 44. seje NO z dne 15. 7. 2014 se potrdi.
Ad 2) Poročilo o delu NO je pripravila predsednica Nadzornega odbora Alenka Podbevšek, člani so ga
prejeli pred sejo po e-pošti, na sami seji pa še na papirju.
Poročilo so podprli, en od članov je menil, da je preblago, premalo poudarka na tem, da je svet in vodstvo
občine ignoriralo delo Nadzornega odbora, da ni upoštevalo niti določenih sprotnih sklepov, nekaterih
priporočil, da bi določena ravnanja zaslužila celo ovadbe, s čimer pa se drugi niso strinjali, saj je zanje
potrebno imeti trdne dokaze, ne le neopredeljene sume.
Namestnik predsednice je menil, da je NO dolžan poročilo oddati in objaviti na spletni strani MOK. Vsi
člani so se strinjali s tem, da se zadnjemu odstavku na prvi strani namesto pike nadaljuje stavek: in v
marsikaterem primeru je svet MOK celo oteževal delo NO.
Soglasno je bil sprejet
sklep 2/45: Poročilo o delu Nadzornega odbora se dopolni s predlaganim dostavkom in potrdi,
objavi se ga na spletni strani MOK – oddelek NO, kjer so objavljeni tudi vsi sklepi Nadzornega
odbora v mandatu.
Ad 3) poročilo o javni razsvetljavi - stroški v l. 2013
Peter Leskovar se je na preteklih sejah ponudil, da pregleda gradivo o stroških javne razsvetljave v letu
2013. Pisnega poročila ni pripravil, menil je, da prejeta gradiva niso tisto, kar je sam želel in sicer analizo,
kako je oblikovana cena določene storitve – koliko stane material, koliko storitev (strošek dela, strošek
delovnih sredstev itd.). Ker tega tudi iz prejetega odgovora podjetja Vigred, d.o.o., koncesionarja, ni
mogel razbrati, še vedno meni, da so storitve predrage, in da je koncesijska pogodba sklenjena v škodo
občine ter stroški za storitve previsoki.
Temu so v daljši razpravi pritegnili tudi ostali člani in na koncu oblikovali ter soglasno sprejeli
sklep 3/45: Nadzorni odbor je po opravljenem pregledu izvajanja koncesijske pogodbe za
vzdrževanje javne razsvetljave in svetlobnoprometne signalizacije na območju Mestne občine
Kranj ugotovil, da je glede na prejete podatke velika verjetnost, da se pogodba ne izvaja na
zakonit način in zato nastaja velika finančna škoda na račun Mestne občine Kranj .
NO zahteva od mestne uprave, da zagotovi zakonito izvajanje omenjene koncesijske pogodbe,
prepreči nadaljnje oškodovanje ter povrne morebitne preveč zaračunane storitve in material.
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Ad 4) razno
Predsednica se je po končani razpravi zahvalila vsem članom Nadzornega odbora in tajnici za dobro
sodelovanje, opravičila se je, ker je v zadnjem obdobju zaradi osebnih zadržanj ni mogla sodelovati na
nekaj sejah, kako bi sicer želela.
Ker je bila to zadnja seja v tekočem mandatu, so se člani medsebojno poslovili in si želeli uspešno
življenje v prihodnje.

Seja je bila zaključena ob 18.00.

Zapisala:
Zdenka Kogej
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