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Z A P I S N I K 

 

 

2. seje Nadzornega odbora Mestne občine, ki je bila v četrtek, 21. marca 2019, s 

pričetkom ob 18.00 uri v sejni sobi MOK, v prvem nadstropju 

 

Sejo je vodil predsednik Nadzornega odbora Jadran Bajec. 

Ugotovitev prisotnosti: 

Jadran Bajec, predsednik je ugotovil: 

-  da so od 7 članov Nadzornega odbora prisotni naslednji člani: 

Jadran Bajec, Tjaša Benčina, Valter Krmac, Dunja Jovičić,  Rok Parovel, Tina Podgornik 

Svojo odsotnost je opravičil: Edmond Gašapar. 

Predsedujoči je ugotovil, da je Nadzorni odbor sklepčen. 

Ostali prisotni: Alenka Plahuta, Orjela Bordon. 

 

Seja se je pričela ob 18. uri.  

 

Določitev dnevnega reda 

Predlog dnevnega reda so člani Nadzornega odbora prejeli. 

 

Nadzorni odbor je sprejel naslednji d n e v n i   r e d : 

 

1. Potrditev zapisnika 1. redne seje Nadzornega odbora z dne 20/2-2019 

2. Program dela  Nadzornega odbora Mestne občine Koper  za leto 2019 

3. Spremembe Poslovnika o delu Nadzornega odbora Mestne občine Koper 

4. Ostalo 

 

Ad 1 

 

Potrditev zapisnika 1. redne seje Nadzornega odbora z dne 20/2-2019 

 

Člani nadzornega odbora so potrdili zapisnik 1. redne seje. 

 

 

Ad 2 

 

Program dela  Nadzornega odbora Mestne občine Koper  za leto 2019 

 

Nadzorni odbor MOK je obravnaval predlog programa dela NO MOK za leto 2019. Program 

dela se je sestavil po treh temeljnih sklopih pristojnosti delovanja nadzornega odbora in sicer 

 

1. Opravljanje nadzora nad razpolaganjem s premoženjem občine; 



2. Nadzorovanje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev; 

3. Nadzorovanje finančnega poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev. 

 

Za opravljanje nadzorov, ki so opredeljeni v programu dela se bo na naslednji seji določila  

nadzorovana oseba, predmet in obseg nadzora, predvideni čas izvedbe nadzora in člani NO, ki 

bodo izvedli nadzor (2-3 člana). 

 

 

Po razpravi so v zvezi s tem sprejeli naslednji sklep:  
 

Nadzorni odbor je potrdil predlog programa dela Nadzornega odbora Mestne občine Koper  

za leto 2019. 

 

Čani nadzornega odbora so soglasno sprejeli sklep: 

 

Program dela  Nadzornega odbora Mestne občine Koper  za leto 2019 se predstavi na seji 

Občinskega sveta. 

 

Ad 3 

 

Spremembe Poslovnika o delu Nadzornega odbora Mestne občine Koper 

 

Člani Nadzornega odbora MOK so pregledali  veljavni Poslovnik o delu Nadzornega odbora 

Mestne občine Koper in predlagali njegove dopolnitve. 

 

Po razpravi so sprejeli naslednji sklep: 

 

Strokovne službe občinske uprave prosijo, da se veljavni Poslovnik o delu Nadzornega 

odbora Mestne občine Koper ustrezno dopolne s posredovanimi pripombami. Popravljen in 

dopolnjen Poslovnik se objavi v uradnem glasilu. 

 

 

Ad 4 

Ostalo 

 

Pod točko razno so člani NO MOK razpravljali o tehnični izvedbi opravljanja nadzorov, ki so 

jih določili v programu dela.  

 

Člani NO MOK so po razpravi sprejeli sklep, da pričakujejo okrepljeno administrativno 

pomoč s strani občinske uprave za potrebe opravljanja nadzorov. 

 

Člani NO MOK prosijo, da občinska uprava posreduje utemeljitev za odločitev, da se v 

okviru organizacije dela občinske uprave ne uvede notranja revizijska služba. 

 

Seja je bila zaključena ob 19.40 uri. 

 

 

Zapisala:                             PREDSEDNIK NO 

Orjela Bordon, l.r.                   Jadran Bajec, l.r.  


