MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Nadzorni odbor

PREDLOG

ZAPISNIK
32. seje Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto, ki je bila 24. oktobra 2017 ob 18.30
uri v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto, Novo mesto, Glavni trg 7 (I. nadstropje)
Prisotni:
Člani Nadzornega odbora:
Ostali prisotni:

Dušan Černe, predsednik,
Darja Avguštin, Borut Retelj, Anton Dragan, Jožica Barbo Hrastar,
Igor Hrovatič (od 18.41) in Nataša Šterk, člani/ce
Suzana Virc, Občinska uprava

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 18.35 uri ugotovil, da je na seji prisotnih
šest (6) članic in članov Nadzornega odbora ter da je Nadzorni odbor sklepčen.
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 20. korespondenčne seje NO MONM
3. Poročanje o poteku nadzorov: 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. Odgovor župana MONM na dopis NO MONM glede zagotavljanja storitev notranjega
revidiranja v MONM
5. Program dela NO MONM za leto 2018
6. Razno

K 2. točki
Potrditev zapisnika 20. korespondenčne seje Nadzornega odbora Mestne občine
Novo mesto
Članice in člani Nadzornega odbora so s sklicem seje prejeli predlog zapisnika 20.
korespondenčne seje Nadzornega odbora.

Dušan Černe, predsednik Nadzornega odbora, je podal pregled sprejetih sklepov na 20.
korespondenčni seji Nadzornega odbora, ki je potekala od 3.10.2017 do 5.10.2017, do 13. ure.
Prijav k razpravi o zapisniku ni bilo.
Nadzorni odbor je brez razprave z večino glasov (6 ZA, 0 PROTI)
potrdil
zapisnik 20. korespondenčne seje Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto, ki je
potekala od 3.10.2017 do 5.10.2017, do 13. ure, v predloženi vsebini.
K 3. točki
Poročanje o poteku nadzorov: 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 dosedanjih aktivnostih o
poteku nadzora v Zdravstvenem domu Novo mesto. Trenutno se čaka na Odzivno poročilo s
strani ZD NM. V nadaljevanju razprave je sodelovala članica Jožica Barbo Hrastar.
Ravno tako je predsednik Dušan Černe podal uvodno poročilo o dosedanjih aktivnostih pri
izvajanju nadzora nad veljavnimi pogodbami za nepremičnine v letu 2016, v katerih nastopa
MONM kot najemodajalec ali najemnik. Tudi tukaj se trenutno čaka na odzivno poročilo s
strani MO NM. V nadaljevanju razprave so sodelovali člani Nataša Šterk, Anton Dragan in Borut
Retelj.
Predsedujoči je uvodno informacijo podal tudi o poteku nadzora v Zavodu za šport, kulturo,
mladino in turizem Novo mesto, kot pravnemu nasledniku Agencije za šport. V razpravi sta
sodelovala člana Borut Retelj in Jožica Barbo Hrastar.
Po podanih informacijah o poteku nadzorov in po razpravi je Nadzorni odbor (7 ZA, 0 PROTI)
sprejel naslednje
sklepe
I.
Nadzorni odbor se je seznanil s potekom nadzora v javnem zavodu Zdravstveni dom Novo
mesto.
II.
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.
Do naslednje seje Nadzornega odbora MO NM bo članica Nataša Šterk pridobila informacije
o varovanju osebnih podatkov.
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III.
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.
K 4. točki
Odgovor župana MONM na dopis NO MONM glede zagotavljanja storitev notranjega
revidiranja v MONM
Uvodna pojasnila s predstavitvijo dosedanje korespondence je podal predsednik Dušan Černe.
V razpravi so sodelovali člani Nataša Šterk, Jožica Barbo Hrastar in Igor Hrovatič.
Nadzorni odbor je po razpravi (7 ZA, 0 PROTI) sprejel
sklep
1.
Nadzorni odbor je obravnaval odgovor župana, št. 060-5/2017 z dne 3.10.2017, podanega
na dopis Nadzornega odbora, št. 060-5/2017 z dne 29.9.2017.
2.
Nadzorni odbor bo pridobil mnenje Urada RS za nadzor proračuna in po potrebi s tem
seznanil Mestno občino Novo mesto.
K 5. točki
Program dela NO MONM za leto 2018
Predsednik Dušan Černe je predstavil realizacijo iz plana dela NO za leto 2017. Program dela
NO za leto 2018 bo NO posredoval Občinskemu svetu v mesecu decembru 2017, kjer bo
predlagano, da se v leto 2018 prenesejo nerealizirani nadzori iz plana dela NO za leto 2017.
V razpravi so sodelovali člani Jožica Barbo Hrastar, Igor Hrovatič, Darja Avguštin in Nataša
Šterk.
Nadzorni odbor je po razpravi sprejel (7 ZA, 0 PROTI)
sklep
I.
Nadzorni odbor bo v program dela za leto 2018 vključil nerealizirane nadzore iz programa
dela Nadzornega odbora za leto 2017.
II.
Predlog letnega finančnega načrta
Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto za leto 2018
Za delo Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto v letu 2018 so potrebna naslednja
sredstva:
− sejnine
10.266,00 EUR
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− nadomestilo za opravljene nadzore
9.223,00 EUR
− stroški za morebitno zunanjo strokovno pomoč pri izvedbi nadzora (izvedenec, pravni
strokovnjak…) v skladu z drugim odstavkom 48. člena Statuta Mestne občine Novo mesto
10.000,00 EUR
skupaj:
29.489,00 EUR
K 6. točki
Razno
Nadzorni odbor je sprejel (7 ZA, 0 PROTI)
sklep
Naslednja seja Nadzornega odbora bo sklicana v odvisnosti od prejetih odzivnih poročil in
datuma sklica seje Občinskega sveta v mesecu novembru.
Ker ni bilo več razprave, je predsednik zaključil sejo ob 19.52 uri.

Številka: 032-15/2014
Datum: 24.10.2017

Zapisala
Suzana Virc, mag.,
Občinska uprava

PREDSEDNIK
Nadzornega odbora
mag. Dušan ČERNE
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