MESTNA OBČINA NOVO MESTO

Nadzorni odbor
Številka: 032-5/2019
Datum: 29.9.2020
ZAPISNIK
20. seje Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto,
ki je bila v četrtek, 29. septembra 2020, ob 17. uri
v veliki sejni sobi Občinske uprave Mestne občine Novo mesto,
Seidlova cesta 1, Novo mesto
Prisotni:
Marko Vrhovšek, Klementina Zeme, Drago Cerovšek, Marjetka Kastrevc, Martina Vrhovnik, Mitja
Sadek, Anton Repovž
K 1.točki
Pregled sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Predsednik Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju NO) je ugotovil, da je
na seji prisotnih vseh 7 članov NO ter, da je seja sklepčna in da NO lahko nadaljuje z delom.
Predlagal je dnevni red, ki smo ga člani prejeli z vabilom.
V nadaljevanju je Nadzorni odbor soglasno (7 ZA, 0 PROTI) potrdil naslednji
Dnevni red:
1. Pregled sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 19. redne seje NO MO NM
3. Pregled poročil po zaključnih nadzorih
4. Pregled osnutkov poročil in drugih aktivnosti v zvezi nadzori v teku
5. Razno
K 2.točki
Potrditev zapisnika 19. redne seje NO MO NM
Člani NO so s sklicem po e-pošti prejeli predlog zapisnika 19. redne seje NO. Po kratki razpravi so
člani soglasno (7 ZA, 0 PROTI) sprejeli
SKLEP
Potrdi se zapisnik 19. redne seje NO in se objavi na spletnih straneh MO NM.
K 3.točki
Pregled poročil po zaključnih nadzorih
a.) Nadzor RIC Novo mesto: Glede na prejeto odzivno poročilo je Mitja Sadek pripravil končno
poročilo in ga pred sejo posredoval vsem članom NO v pregled.

b.) Nadzor GRC Novo mesto: odzivno poročilo je NO prejel. Drago Cerovšek je pripravil končno
poročilo in ga poslal v pregled članom NO.
c.) Osnutek poročila za KS Kandija – Grm je bil nadzorovani osebi posredovan.
SKLEPI
1. Zaključno poročilo za RIC so člani NO soglasno sprejeli (7 ZA, 0 PROTI). Poročilo se
pošlje nadzorovani osebi.
2. Zaključno poročilo za GRC Novo mesto so člani NO soglasno sprejeli (7 ZA, 0
PROTI). Poročilo se pošlje nadzorovani osebi.
3. Za KS Kandija – Grm čakamo odzivno poročilo, ki je bilo s strani MO NM poslano
28.9.2020.
K 4. točki
Pregled osnutkov poročil in drugih aktivnosti v zvezi nadzori v teku
a.) Nadzor KS Stopiče; izvajalki nadzora Martina Vrhovnik in Marjetka Kastrevc sta predstavili
potek nadzora. Glede na nekaj manjših nejasnosti pri samem nadzoru in zaradi čakanja na odgovor s
strani nadzorovane osebe osnutek ni še končan, je pa v zaključni fazi.
b.) Nadzor nad ravnanjem s stvarnim premoženjem MO NM; izvajalka nadzora je predstavila potek
nadzora. Osnutek poročila še ni pripravljen dokončno. Prvi del, ki se nanaša na nepremičnini v
centru mesta je v zaključni fazi, medtem ko glede nepremičnine , ki se nanaša na Podbreznik še
čakamo na poročilo o sklenjenih pravnih poslih, ki ga mora posredovati MO NM.
c.)Nadzor javnega podjetja Komunala Novo mesto; izvajalci nadzora Marjetka Kastrevc, Marko
Vrhovšek in Martina Vrhovnik so predstavili potek in ključne ugotovitve nadzora. Zaradi nekaj
na novo ugotovljenih dejstev in pomanjkanja časa preverjanja osnutek poročila še ni pripravljen.
d.) Nadzor posameznih postavk v proračunu MO NM – prevoz učencev; izvajalec nadzora Drago
Cerovšek je predstavil potek nadzora.Tudi pri tem nadzoru je ugotovljenih nekaj novih dejstev, ki
jih je potrebno še dodatno preveriti.
e.) Nadzor na področju stroškov dela v MONM; izvajalec Mitja Sadek je trenutno v fazi
pridobivanja ustrezne dokumentacije od nadzorovane osebe.
SKLEPI
1. Osnutek poročila nadzora KS Stopiče bo dokončan in urejen do 1.10.2020 in poslan
nadzorovani osebi.
2. Osnutek poročila nadzora ravnanja s stvarnim premoženjem MO NM, ki se nanaša na
nepremičnini v centru mesta bo pripravljen do 5.10.2020, osnutek poročila, ki se
nanaša na Podbreznik pa do 20.10.2020.
3. Osnutek poročila nadzora javnega podjetja Komunala bo pripravljen do 5.10.2020.
4. Osnutek poročila nadzora posameznih postavk proračuna MO NM – prevoz učencev
bo pripravljen do 7.10.2020.
K 5. točki
Predsednik NO Marko Vrhovšek je poročal, da se je sestal z Katarino Petan na MO NM in preveril
porabo finančnih sredstev NO do 21.9.2020. Naslednja seja bo 8.10.2020
Seja je bila končana ob 19.05 uri!
Zapisal: Repovž Anton, član NO

Marko Vrhovšek
Predsednik NO MONM

