MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Nadzorni odbor

PREDLOG

ZAPISNIK
28. seje Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto, ki je bila 27. junija 2017 ob 18.30
uri v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto, Novo mesto, Glavni trg 7
Prisotni:
Člani Nadzornega odbora:
Ostali prisotni:

Dušan Černe, predsednik,
Darja Avguštin, Anton Dragan, Jožica Barbo Hrastar, Igor
Hrovatič, Borut Retelj, Nataša Šterk, člani/ce
Darko Habjanič, kabinet župana

Sejo je vodil Dušan Černe, predsednik Nadzornega odbora, ter pozdravil vse prisotne.

K 1. točki
Preveritev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Dušan Černe, predsednik Nadzornega odbora, je ob 18.39 uri ugotovil, da je na seji prisotnih
šest (6) članic in članov Nadzornega odbora ter da je Nadzorni odbor sklepčen.
Naknadno se je seje udeležil en (1) član (Borut Retelj, ob 18.42).
Predlog dnevnega reda je bil posredovan s sklicem seje.
Na predlog dnevnega reda ni bilo razprave.
Nadzorni odbor je brez razprave z večino glasov (6 ZA, 0 PROTI) potrdil naslednji predlagani
dnevni red
1. Preveritev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 19. korespondenčne redne seje Nadzornega odbora Mestna občina
Novo mesto
3. Poročanje o poteku nadzorov v javnih zavodih: Zdravstveni dom Novo mesto, Zavod za
šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto kot pravnemu nasledniku javnega
zavoda Agencija za šport Novo mesto in nad veljavnimi pogodbami za nepremičnine v
letu 2016, v katerih nastopa MONM kot najemodajalec ali najemnik
4. Seznanitev in obravnava dopisa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport - Odstop
zadeve v pristojno reševanje - Vrtec Pedenjped Novo mesto
5. Potrditev odgovora odvetniku o diskriminatornem javnem razpisu MONM (Nataša
Šterk)
6. Razno

K 2. točki
Potrditev zapisnika 19. korespondenčne redne seje Nadzornega odbora Mestne občine
Novo mesto
Članice in člani Nadzornega odbora so s sklicem seje prejeli predlog zapisnika 19.
korespondenčne seje Nadzornega odbora.
Dušan Černe, predsednik Nadzornega odbora, je podal pregled sprejetega sklepa na 19.
korespondenčni seji Nadzornega odbora z dne 9. 6. 2017 ter pregled sklepov 27. redne seje
Nadzornega odbora.
Prijav k razpravi o zapisniku ni bilo.
Nadzorni odbor je brez razprave soglasno (7 ZA, 0 PROTI)
potrdil
zapisnik 19. korespondenčne seje Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto z dne 9.
6. 2017 v predloženi vsebini.

K 3. točki
Poročanje o poteku nadzorov v javnih zavodih: Zdravstveni dom Novo mesto, Zavod za
šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto kot pravnemu nasledniku javnega
zavoda Agencija za šport Novo mesto in nad veljavnimi pogodbami za nepremičnine v
letu 2016, v katerih nastopa MONM kot najemodajalec ali najemnik
Dušan Černe, predsednik Nadzornega odbora, je na seji poročal o poteku nadzora v
Zdravstvenem domu Novo mesto ter seznanil Nadzorni odbor s prejeto poštno pošiljko
Zdravstvenega doma, naslovljeno na Nadzorni odbor, prejeto na dan seje.
Borut Retelj je poročal o poteku nadzora v Zavodu za šport, kulturo, mladino in turizem Novo
mesto, kot pravnemu nasledniku Agencije za šport.
V razpravi so sodelovali: Dušan Černe, Borut Retelj, Igor Hrovatič, Jožica Babo Hrastar, Darja
Avguštin.
Igor Hrovatič je poročal o poteku nadzora nad veljavnimi pogodbami za nepremičnine v letu
2016, v katerih nastopa MONM kot najemodajalec ali najemnik.
V razpravi so sodelovali: Dušan Černe, Igor Hrovatič, Anton Dragan.
Po podanih informacijah o poteku nadzorov in po razpravi je Nadzorni odbor soglasno (7 ZA,
0 PROTI) sprejel naslednje
sklepe
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I.
1.
Nadzorni odbor se je seznanil s potekom nadzora v javnem zavodu Zdravstveni dom Novo
mesto in ugotovil, da je Zdravstveni dom Novo na dan seje posredoval dodatno
dokumentacijo.
2.
Nadzorni odbor bo pregledal posredovano dokumentacijo Zdravstvenega doma Novo
mesto, prejeto dne 27. 6. 2017 in se bo nato odločil nadalnje aktivnosti.
II.
1.
Nadzorni odbor se je seznanil s potekom nadzora v Zavodu za šport, kulturo, turizem in
mladino Novo mesto kot pravnemu nasledniku javnega zavoda Agencija za šport Novo
mesto.
2.
Na podlagi zahtev Nadzornega odbora Nadzorni odbor pričakuje dodatno dokumentacijo
od Zavoda za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto kot pravnemu nasledniku
javnega zavoda Agencija za šport Novo mesto.
3.
Podaljša se čas nadzora v Zavodu za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto kot
pravnemu nasledniku javnega zavoda Agencija za šport Novo mesto do 31. 8. 2017.
III.
1.
Nadzorni odbor se je seznanil s potekom nadzora nad veljavnimi pogodbami za
nepremičnine v letu 2016, v katerih nastopa MONM kot najemodajalec ali najemnik.
2.
Zadolžena člana za izvedbo nadzora pripravita osnutek poročila o nadzoru nad veljavnimi
pogodbami za nepremičnine v letu 2016, v katerih nastopa MONM kot najemodajalec ali
najemnik do naslednje seje Nadzornega odbora v mesecu juliju 2017.

K 4. točki
Seznanitev in obravnava dopisa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport
S sklicem seje so članice in člani Nadzornega odbora prejeli dopis Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport - Odstop zadeve v pristojno reševanje - Vrtec Pedenjped
Novo mesto, ki so ga sicer že prejeli predhodno po elektronski pošti dne 12. 6. 2017.
Uvodne informacije je na seji podal Dušan Černe, predsednik.
V razpravi so sodelovali: Nataša Šterk, Borut Retelj, Anton Dragan, Igor Hrovatič, Jožica Barbo
Hrastar.
Nadzorni odbor je po razpravi z večino glasov (6 ZA, 0 PROTI) sprejel
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sklep
1.
Nadzorni odbor Mestne občine Novo mesto se je
seznanil
z dopisom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport - odstop zadeve v pristojno
reševanje - Vrtec Pedenjped Novo mesto, št. 032-8/2017 z dne 8. 6. 2017.
2.
Nadzorni odbor ugotavlja, da je v letu 2016 že opravil nadzor nad odvetniškimi storitvami v
Vrtcu Pedenjped Novo mesto za leti 2014 in 2015 ter sprejel končno poročilo o
opravljenem nadzoru.
3.
Glede na to, da je bil nadzor že opravljen, Nadzorni odbor ne bo spreminjal programa dela
za leto 2017.

K 5. točki
Potrditev odgovora na dopis odvetnika o diskriminatornem javnem razpisu Mestne
občine Novo mesto
Nataša Šterk je prebrala besedilo predloga odgovora Nadzornega odbora na dopis odvetnik o
diskriminatornem javnem razpisu Mestne občine Novo mesto.
V razpravi je sodeloval Dušan Černe.
Nadzorni odbor je soglasno (7 ZA, 0 PROTI) sprejel
sklep
Nadzorni odbor je potrdil besedilo odgovora Nadzornega odbora na dopis odvetnika o
diskriminatornem javnem razpisu Mestne občine Novo mesto.

K 6. Razno
Razno
Naslednja seja Nadzornega odbora
Naslednja seja Nadzornega odbora bo predvidoma 18. ali 19. julija 2017.
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Ker pri tej točki ni bilo več razprave, je predsednik zaključil sejo ob 19.44 uri.

Številka: 032-15/2014
Datum: 27. 6. 2017

Zapisal
Darko Habjanič,
Kabinet župana

PREDSEDNIK
Nadzornega odbora
Dušan ČERNE
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