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Štev.: 3/2019 

Datum: 02. 7. 2019 

Z A P I S N I K  

 

 

3. redne seje Nadzornega odbora Občine Ig, ki je bila v sredo 19. 6. 2019 ob 19.00 

uri v sejni sobi Centra Ig, Banija 4, Ig. 

 

Prisotni:   Anton Dvoršek, predsednik, in člana Anita Nikolić 

   ter Klemen Golob. 

Upravičeno odsotni:  člana Petra Krajzel in Simon Starček. 

Drugi prisotni:   drugih prisotnih ni bilo. 

 

Za zapisnikarja je bil v skladu z 22. členom Poslovnika Nadzornega odbora Občine Ig 

(Uradne objave Občine Ig, številka 6. november 2016) določen Klemen Golob. 

 

Sklicatelj je z vabilom, poslanim dne 10. 6. 2019 po elektronski pošti, predlagal 

naslednji dnevni red: 

 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda. 
 

2. Pregled in potrditev zapisnika 2. redne seje NO. 
 

3. Obravnava osnutka (predloga) Poročila o nadzoru izvedbe priporočil, ki jih je 
 podal NO v poročilih o Nadzoru nad upravljanjem sistema nadomestila za 
 uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ig v letu 2013 in 2014, Nadzoru nad 
 pravilnostjo in gospodarnostjo porabe proračunskih sredstev, namenjenih 
 Gasilski zvezi Ig v letu 2016, nadzoru nad poslovanjem javnega vzgojno – 
 varstvenega zavoda Vrtec Ig v letih 2014 in 2015 in Nadzoru nad 
 učinkovitostjo in gospodarnostjo porabe sredstev občine v OŠ Ig v letih 2016 
 in 2017. 

 

4. Dogovor o poteku nadzora nad programom oskrbe s pitno vodo ter  odvajanjem 
in čiščenjem komunalnih odplak in padavinskih vod režijskega  obrata. 

 

5. Informacija o poteku priprav za nadzor nad zadolževanjem Občine Ig in za 
 nadzor nad naročili majhne vrednosti v letih 2017 in 2018. 

 

6. Pobude, vprašanja, informacije. 
 

 

Ad 1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 

 

Na podlagi ugotovljene sklepčnosti (prisotni trije člani NO) je NO  soglasno sprejel 

 

 

sklep št. 12: 
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Sprejme se predlagani dnevni red 3. redne seje NO. 

 

 

Ad 2. Pregled in potrditev zapisnika 2. redne seje NO 

 

Po pregledu zapisnika 2. redne seje NO, na katerega ni bilo pripomb, je NO soglasno 

sprejel 

 

sklep št. 13: 

 

Sprejme se zapisnik 2. redne seje NO v predlagani obliki. 

 

 

Ad 3. Obravnava osnutka (predloga) Poročila o nadzoru izvedbe priporočil, ki jih 

je podal NO v poročilih o Nadzoru nad upravljanjem sistema nadomestila za 

uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ig v letu 2013 in 2014, Nadzoru nad 

pravilnostjo in gospodarnostjo porabe proračunskih sredstev, namenjenih 

Gasilski zvezi Ig v letu 2016, nadzoru nad poslovanjem javnega vzgojno – 

varstvenega zavoda Vrtec Ig v letih 2014 in 2015 in Nadzoru nad učinkovitostjo 

in gospodarnostjo porabe sredstev občine v OŠ Ig v letih 2016 in 2017 

 

Na seji se je razvila razprava o vsebini izdelanega osnutka predloga poročila, ki ga je 

pripravil pooblaščenec za izvedbo nadzora Anton Dvoršek in ga predhodno izročil v 

obravnavo ostalim članom NO. 

 

Ker na osnutek predloga poročila pooblaščenca za izvedbo nadzora Antona Dvorška 

ni bilo pripomb, je NO soglasno sprejel 

 

sklep št. 14: 

 

Sprejme se predlog poročila pooblaščenca za izvedbo nadzora Antona Dvorška v 
predlagani obliki. 
 

 
Ad 4. Dogovor o poteku nadzora nad programom oskrbe s pitno vodo ter 
odvajanjem in čiščenjem komunalnih odplak in padavinskih vod režijskega 
obrata 

 
Na seji se je razvila razprava o predvidenem nadzoru nad programom oskrbe s pitno 
vodo ter odvajanjem in čiščenjem komunalnih odplak in padavinskih vod režijskega 
obrata. Člani NO so bili soglasni, da pooblaščenka za izvedbo nadzora Anita Nikolić 
do naslednje redne seje NO pripravi predlog sklepa za izvedbo nadzora, upoštevaje 
usmeritve, ki jih je članica Petre Krajzel podala na 2. redni seji NO. 
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