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NADZORNI SVET 

JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA 

MESTNE OBČINE NOVO MESTO 

 

 

 

Številka:  352-0170/2022-26  

Datum:  18. 1. 2023 

 

 

 

Z A P I S N I K  

 

o poteku 6. dopisne seje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto, 

ki je potekala v elektronski obliki, 

v času od 17. januarja 2023 do 18. januarja 2023, do 12. ure 

 

Predsednica nadzornega sveta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto je 

na podlagi 21. člena Poslovnika Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto, 

št. 352-0170/2022 z dne 29. 7. 2022 dne 11. 1. 2023 sklicala 6. dopisno sejo nadzornega sveta 

Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto po elektronski pošti z naslednjim  

 

 

d n e v n i m  r e d o m : 

 

 

1. Predlog spremembe Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest Javnega 

stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto 

2. Obravnava in izdaja mnenja k predlogu poslovno finančnega načrta Javnega 

stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto za leto 2023 

 

Dne 11. 1. 2023 je bil po elektronski pošti posredovan sklic 6. dopisne seje Javnega 

stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto vsem članom. 

 

Za glasovanje sta bila k točkam dnevnega reda predlagana naslednja predloga sklepov:  

 

Predlog sklepa k točki 1: 

 

Nadzorni svet sprejme 

 

sklep št. 28 

 

Nadzorni svet podaja pozitivno soglasje k spremembi Pravilnika o sistemizaciji delovnih 

mest Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto. 

Predlog sklepa k točki 2: 
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Nadzorni svet sprejme 

 

sklep št. 29 

 

Nadzorni svet daje pozitivno mnenje k predlogu poslovno finančnega in kadrovskega 

načrta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto za leto 2023, ki bo 

predložen občinskemu svetu  Mesne občine Novo mesto v obravnavo in sprejem. 

 

Gradivo k točkama dnevnega reda 6. dopisne seje Javnega stanovanjskega sklada Mestne 

občine Novo mesto je bilo hkrati s sklicem dopisne seje posredovano članom Javnega 

stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto.  

 

Glasovanje je potekalo tako, da so člani po elektronski pošti do vključno 18. januarja 2023, do 

12. ure, posredovali svoje glasove ZA ali PROTI potrditvi predlogov sklepov št. 1 in št. 2 šeste 

dopisne seje nadzornega sveta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto v 

predloženi vsebini.   

 

 

 

K 1. točki 

Predlog spremembe Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest Javnega stanovanjskega 

sklada Mestne občine Novo mesto 

 

 

V času od 17. januarja 2023 do 18. januarja 2023, do 12. ure, so za predlagani sklep po 

elektronski pošti glasovali vsi člani nadzornega sveta, in sicer: Črtomir Remec, Damjan Žalec, 

Jože Golob in Vanja Lakner.   

 

Na podlagi glasovanja je nadzorni svet z večino glasov vseh članov sprejel naslednji  

 

 

s k l e p 

 

Nadzorni svet podaja pozitivno soglasje k spremembi Pravilnika o sistemizaciji delovnih 

mest Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto. 

 

 

K 2. točki 

Obravnava in izdaja mnenja k predlogu poslovno finančnega načrta Javnega 

stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto za leto 2023 

 

 

V času od 17. januarja 2023 do 18. januarja 2023, do 12. ure, so za predlagani sklep po 

elektronski pošti glasovali vsi člani nadzornega sveta, in sicer: Črtomir Remec, Damjan Žalec, 

Jože Golob in Vanja Lakner.   
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Na podlagi glasovanja je nadzorni svet z večino glasov vseh članov sprejel naslednji  

 

 

s k l e p 

 

Nadzorni svet daje pozitivno mnenje k predlogu poslovno finančnega in kadrovskega 

načrta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto za leto 2023, ki bo 

predložen občinskemu svetu  Mesne občine Novo mesto v obravnavo in sprejem. 

Seja je bila zaključena 18. januarja 2023, ob 12. uri.  

  

 

 

Zapisala:                           Vanja Lakner  

Vanja Lakner                predsednica nadzornega sveta 

 


