MESTNA OBČINA NOVA GORICA
TRG EDVARDA KARDELJA I
5000NOVA GORICA
TEL.: +386 (0)5 335 01 04
FAX: +386 (0)5 302 12 33

Nadzorni odbor

Številka: 900-1/2011-10
Datum: 4.4.2011

ZAPISNIK
4. seje Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 30.3.2011 ob 15. uri v
pisarni št. 29. prvo nadstropje MONG.
Prisotni: predsednik g. Vladimir Uršič, člani: g. Darjo Bon, g. Valter Breščak, g. Kvirin
Velikonja.
Opravičeno odsotni: član g. Bruno Bizjak.
Predsednik pozdravi prisotne ter prebere
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Potrditev zapisnika 3. seje NO MONG z dne 9.3.2011.
Pregled sklepov 3. seje NO MONG z dne 9.3.2011.
Informacija o razgovoru pri ţupanu in direktorici Mestne občine Nova Gorica.
Obravnava gradiva za 5. sejo MS.
Vprašanja in predlogi.

NO soglasno – 4 ZA sprejme
Sklep
Potrdi se predlagani dnevni red za 4. sejo NO z dne 30.3.2011.
1.
Potrditev zapisnika 3. seje NO MONG z dne 9.3.2011.
Član g. Kvirin Velikonja predlaga popravke zapisnika in sicer:
V zapisniku se v 3. točki Obravnava programa dela NO MONG – predlog nadzorov (3.
točka) zbriše beseda v prvi alineji »kronološko«. Prva alineja se zato glasi:
- Ţičnica Lokve: g. Kvirin Velikonja pripravi poročilo v zvezi z nadzorom nad investicijo na
Ţičnici Lokve.
NO soglasno – 4 ZA sprejme
Sklep
Popravi se zapisnik 3. seje NO MONG kot je navedeno v zgornjem besedilu. Popravljen
zapisnik člani NO potrdijo.
2.

Pregled sklepov 3. seje NO z dne 9.3.2011.
1. G. Velikonja pripravi in pošlje poročilo v zvezi z Ţičnico na Lokvah.
2. Predsednik je pregledal dokumentacijo v zvezi s plačevanjem nadomestila
»Qlandia«. G. Bon je na kratko povedal, kako so nadzor ter razgovori, ki jih je
izvajala g. Mozetičeva na Oddelku za infrastrukturo potekali.
3.
Informacija o razgovoru pri županu in direktorici Mestne občine Nova Gorica.
Predsednik je člane seznanil z obiskom pri direktorici občinske uprave Mestne občine
Nova Gorica. Predstavil ji je program dela Nadzornega odbora. Glede financ, ki so v
proračunu namenjene nadzornemu odboru pa je direktorica mnenja, da bi v juniju pokrili
stroške NO z rebalansom proračuna.
Predsednik pove, da je prejel dopis št. 381-1/2006 z dne 18.3.2011, s katerim občinska
uprava seznanja nadzorni odbor, da bo prenovila portal MONG. Občinska uprava s tem
predlaga, da bi tudi nadzorni odbor objavljal gradiva in zapisnike NO na portalu.
Sklep
Na spletnem portalu Mestne občine Nova Gorica bo Nadzorni odbor MONG objavljal
- Poročila o opravljenem nadzoru ter
- Zapisnike sej NO.

4.
Obravnava gradiva za sejo MS.
Gradiva za sejo MS člani niso posebej obravnavali. Člani NO so se z gradivom seznanili.
5.
Vprašanja in predlogi.
Nadzori
Na podlagi programa dela nadzornega odbora za leto 2011 so člani NO MONG sprejeli
sklepe, katere se pošlje ţupanu MONG.

Sklep
Izvrši se nadzor nad – podprogram 16039001 – Oskrba z vodo. Nadzor bosta vršila člana
nadzornega odbora g. Darjo Bon in g. Valter Breščak. Na podlagi tega zahtevamo, da do
8.4.2011 določite usluţbenca, ki bo s pooblaščenima članoma NO sodeloval pri nadzoru.

Sklep
Izvrši se nadzor nad proračunsko postavko 09027 – Finančne spodbude za razvoj
podjetništva. Nadzor bosta vršila člana nadzornega odbora g. Bruno Bizjak in g. Kvirin
Velikonja. Na podlagi tega zahtevamo, da do 8.4.2011 določite usluţbenca, ki bo s
pooblaščenima članoma NO sodeloval pri nadzoru.
Sklep
Izvrši se nadzor nad proračunsko postavko 01002 – Plačila po pogodbah o delu-Mestni
svet. Nadzor bo vršil predsednik nadzornega odbora g. Vladimir Uršič. Na podlagi tega
zahtevamo, da do 8.4.2011 določite usluţbenca, ki bo s predsednikom NO sodeloval pri
nadzoru.

Seja zaključena ob 17.00 uri.
PREDSEDNIK
Vladimir Uršič

