MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Nadzorni odbor

PREDLOG

ZAPISNIK
- 33. seje Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto, ki je bila 14. novembra 2017 ob
18. uri v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto, Novo mesto, Glavni trg 7 (I. nadstropje)
in
- nadaljevanja 33. seje Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto, ki je bila 15.
novembra 2017 ob 8. 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 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 18.07 uri ugotovil, da je na seji prisotnih
sedem (7) 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 soglasno (7 ZA, 0 PROTI) potrdil naslednji predlagani
dnevni red
1. Preveritev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 32. redne seje NO MONM
3. Obravnava končnih poročil nadzorov: Zdravstveni dom Novo mesto in nad
veljavnimi pogodbami za nepremičnine v letu 2016, v katerih nastopa MONM kot
najemodajalec ali najemnik
4. Poročanje o poteku nadzora Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo
mesto kot pravnemu nasledniku javnega zavoda Agencija za šport Novo mesto
5. Program dela NO MONM za leto 2018
6. Razno

K 2. točki
Potrditev zapisnika 32. redne seje Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto
Članice in člani Nadzornega odbora so pred sejo po elektronski pošti prejeli predlog zapisnika
32. redne seje Nadzornega odbora.
Dušan Černe, predsednik Nadzornega odbora, je podal pregled sprejetih sklepov 32. redne
seje Nadzornega odbora z dne 24.10.2017.
Prijav k razpravi o zapisniku ni bilo.
Nadzorni odbor je brez razprave soglasno (7 ZA, 0 PROTI)
potrdil
zapisnik 32. redne seje Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto, z dne 24.10.2017,
v predloženi vsebini.
K 3. točki
Obravnava končnih poročil nadzorov: Zdravstveni dom 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 uvodoma predstavil potek aktivnosti
pri pripravi končnih poročil v Zdravstvenem domu Novo mesto in nad veljavnimi pogodbami
za nepremičnine v letu 2016, v katerih nastopa MO NM kot najemodajalec ali najemnik.
V razpravi sta sodelovala člana Jožica Barbo Hrastar in Borut Retelj.
Poročanje v zvezi s pripravo končnega poročila nad veljavnimi pogodbami nepremičnine v letu
2016, v katerih nastopa MO NM kot najemodajalec ali najemnik, je nadaljeval član Igor
Hrovatič.
V razpravi so sodelovali člani Jožica Barbo Hrastar, Anton Dragan, Borut Retelj, Darja Avguštin,
Nataša Šterk in predsednik Dušan Černe.
Članica Nataša Šterk je prisotne seznanila z informacijo glede uporabe in varstva osebnih
podatkov pri pripravi dokumentov Nadzornega odbora.
Glede na to, da obe poročili nista dokončno vsebinsko in tehnično pripravljeni za posredovanje
v nadaljnjo obravnavo, je predsedujoči predlagal, da se obe poročili potrdita z dopolnitvami
na nadaljevanju 33. redne seje NO M O NM, in sicer naslednji dan, t.j. 15.11.2017, ob 8. uri v
sejni dvorani Mestne občine Novo mesto, rotovž, Glavni trg 7.
Soglasno (7 ZA, 0 PROTI) je bil sprejet
sklep
1.
Nadzorni odbor MO NM je obravnaval predloga končnih poročil nadzorov:
− avtorskih, podjemnih in svetovalnih pogodb, sklenjenih ali izplačanih v letih 2013,2014
in 2015 v javnem zavodu Zdravstveni dom Novo mesto, in
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− nad veljavnimi pogodbami za nepremičnine v letu 2016, v katerih nastopa MO NM kot
najemodajalec ali najemnik.
2.
Nadzorni odbor MO NM je 33. redno sejo z dne 14.11.2017 ob 20.46 uri prekinil zaradi
priprave čistopisov predlogov poročil nadzorov iz 1. točke tega sklepa, katera bo sprejel v
nadaljevanju 33. redne seje Nadzornega odbora MO NM, dne 15.11.2017, ob 8. uri v sejni
dvorani Mestne občine Novo mesto, rotovž, Glavni trg 7.
K 4. in 5. točki
4. Poročanje o poteku nadzora Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto
kot pravnemu nasledniku javnega zavoda Agencija za šport Novo mesto
5. Program dela NO MONM za leto 2018
Nadzorni odbor MO NM je soglasno (7 ZA, 0 PROTI)
potrdil,
da se točki 4 in 5 dnevnega reda 33. redne seje Nadzornega odbora MO NM prestavita na
naslednjo redno sejo Nadzornega odbora MO NM.
K 6. točki
Razno
Naslednja seja Nadzornega odbora MO NM bo predvidoma v zadnjem tednu meseca
novembra 2017.
Seja je bila ob 20.46 uri prekinjena in se je nadaljevala naslednji dan, 15.11.2017, ob 8. uri.
NADALJEVANJE
33. REDNE SEJE NADZORNEGA ODBORA MO NM,
DNE 15.11.2017, OB 8. URI,
V SEJNI DVORANI MESTNE OBČINE NOVO MESTO, ROTOVŽ, GLAVNI TRG 7
Dušan Černe, predsednik Nadzornega odbora, je ob 8.14 uri ugotovil, da je na seji prisotnih
pet (5) članic in članov Nadzornega odbora ter da je Nadzorni odbor sklepčen. Dva odsotna
člana, Nataša Šterk in Igor Hrovatič, ki sta svojo odsotnost opravičila, sta bila ves čas
nadaljevanja 33. redne seje NO MO NM dosegljiva po telefonu in elektronski pošti. Po obeh
komunikacijskih poteh sta tudi glasovala o obeh predlaganih sklepih. Glasovanje po
elektronski pošti obeh članov je priloga tega zapisnika.
Predsedujoči je uvodoma pozdravil vse prisotne člane in predstavil namen nadaljevanja 33.
redne seje Nadzornega odbora MO NM.
Predstavil je čistopis končnih poročil nadzorov v Zdravstvenem domu Novo mesto in nad
veljavnimi pogodbami za nepremičnine v letu 2016, v katerih nastopa MO NM kot
najemodajalec ali najemnik. Oba čistopisa končnih poročil so prejeli vsi člani NO MO NM po
elektronski pošti.
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Nadzorni odbor MO NM je soglasno (7 ZA, O PROTI; 5 za, prisotnih v dvorani in 2 za, glasovala
po telefonu in e-pošti) sprejel
sklep
1.
Nadzorni odbor MO NM je sprejel poročilo o opravljenem nadzoru poslovanja nad
veljavnimi pogodbami za nepremičnine v letu 2016, v katerih nastopa MONM kot
najemodajalec ali najemnik, ki je bilo pripravljeno v nadaljevanju 33. redne seje, dne
15.11.2017.
2.
Nadzorni odbor MO NM je sprejel poročilo o opravljenem nadzoru avtorskih, podjemnih in
svetovalnih pogodb, sklenjenih ali izplačanih v letih 2013, 2014 in 2015 v javnem zavodu
Zdravstveni dom Novo mesto, ki je bilo pripravljeno v nadaljevanju 33. redne seje, dne
15.11.2017.
Ker ni bilo več razprave, je predsednik zaključil sejo ob 8.59 uri.
Številka: 032-15/2014
Datum: 15.11.2017

Suzana Virc, mag.,
Občinska uprava

PREDSEDNIK
Nadzornega odbora
mag. Dušan ČERNE

Priloga 2x
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