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NADZORNI ODBOR

ZAPISNIK
5. redne seje nadzornega odbora, ki je bila v ponedeljek, 18.1 .2016 ob 17. uri v prostorih
Obdine Bovec.
Prisotni: Nevenka Kodeli vudid, Fabijan Kasca, BarbaruLeban, Bruno Komac,
Ostali prisotni: Patricija MurSid

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 4. seje NO
2. Problematika nadzora Letali5ia Bovec
3. Predstavitev poteka investicije Sanacija Ziini5kih naprav na smuii5iu Kanin
4. Razno

Sprememba dnevnega rcdai zamenja se vrstni red f . in 2. todke

AD 2) Problematika nadzora Letali5ia Bovec
Patricija Mur5id pove, da so na MGRT in na Ministrstvu za javno upravo glede zaupnosti
podatkov nadzora povedali, da bi morali v bistvu prikriti osebne podatke, poslovne skrivnosti
in zaupne podatke po PRSG-u.
Nevenka Kodeli Vudid spraSuje zakq sojavni podatki tajni.
Patricija MurSid pove, da ne bi bil problem, de bi nadzorniki takoj podpisali izjavo o
objektivnosti in zaupnosti podatkov.
Fabijan Ka5ca meni, da so tajni podatki lahko le npr. kak5ni obrambni ali osebni podatki,
drugi pa ne. Pove 5e, da mora biti izrecno opredeljeno zakaj so neki podatki tajni. Nadalje se
spraSuje zakal bi morali podpisati tako izjavo.
Patricija pove, da so dlani ocenjevalnih komisij in pripravljalci razpisa morali podpisati
enako izjavo.
Nevenka Kodeli Vudid pove, da morajo porodilo o nadzoru dati Obdinskemu svetu.
Bruno Komac meni, da so mnenja dosedanjih institucij, ki so nadzirala lahko v pomod.
Patricija Mur5id pove, da je 22 registratorjev gradiva in da je preteZno v angle5dini.
Za ta projekt je Le bila izvedena enkrat kontrola prve stopnje in dvakrat kontrola druge
stopnje. Prvostopenjska kontrola ni dala zapisnika. Pri5lo je pa drugostopenjsko revizijsko
porodilo od revizijske hi5e Ernest & Young. Spomladi se pridakuje 5e eno kontrolo prve
stopnje.
Nevenka Kodeli Vudid vpra5a kdaj bo razpis za upravljm$e letaliSda. Patricija
da verjetno letos.
Fabijan Ka5ca vztrqa, da tovrstni podatki niso tajni. Da naj bi bila poraba javnih
bolj transparentna.
Bruno Komac meni, da naj se kontrolira kar je Le kondano in naj se upo5teva mnenja
predhodnih revizil. Meni tudi, da so pri nas tovrstni podatki preved javni.

Mur5id pove,

sredstev dim



Nevenka Kodeli Vudid pove, da je sama investicija zakljudena. Razmi5lja, da bi zmanj5ali
obseg kontrole.

Fabjan Ka5ca pove, da bo dal iilavo v preverbo Uradu zavarovanle tajnih podatkov.
Patricija Mur5id prinese iilave, ki so jih podpisale komisije, ki so sodelovale pri izboru
izvajalcev.

Nevenka Kodeli Vudid opozori, da se je na zadetku nadrtovalo nrLja lastna sredstva kot se je
na koncu izkazalo (razvidno iz NRP). Bruno Komac meni, da pri takih projektih vedkrat pride
do sprememb. NO je sprejel

Sklep: Nadzor se preloii, da se pridobi dodatne informacije in mnenja, potrebna za
odloianje o naiinu in obsegu nadzora.

AD 1) Potrditev zapisnika 4. seje NO
Predsednica odbora Nevenka Kodeli Vudid je predstavila zapisnik prejSnje seje.

Bruno Komac predlaga majhno spremembo v predvidenem trajanju nadzora. Enako se

spremeni tudi v sklepu.
Clani NO Bovec so zapisnik soglasno potrdili.

AD 3) Predstavitev poteka investicije sanacija Ziini5kih naprav na smuii5iu Kanin
NO je bil seznanjen s prihodki in odhodki investicij e, realiziranimi v letu 2015.

AD 4) Razno
predsednica je porodala o planu stro5kov NO za proradun 2016. Predlog plana je 3.200 EUR.

Seja je bila zakljudena ob 19.05.

Zapisala
Helena Kravanja
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