
Štev.: 10/2020 

Datum: 24. 9. 2020 

 

Z A P I S N I K 

 

 

10. redne seje Nadzornega odbora Občine Ig, ki je bila v četrtek, 24. 9. 2020, ob 18.00 uri, 

v prostorih Občine Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig. 

 

Prisotni:  člani dr. Anton Dvoršek in Klemen Golob ter članica Anita Nikolić. 

Upravičeno odsotni:   dr. Simon Starček 

Drugi prisotni:   drugih prisotnih ni bilo. 

 

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

Klemen Golob. 

 

Sklicatelj je z vabilom, poslanim po elektronski pošti dne 14. 9. 2020, predlagal naslednji 

dnevni red: 

 

1 Potrditev dnevnega reda seje. 

2 Potrditev zapisnika 9. redne seje NO. 

3 Pregled stanja potekajočih nadzorov. 

4 Predlogi, pobude (arhiviranje dokumentacije, nagrade članom NO v obliki sejnine...). 

 

 

Ad 1. Potrditev dnevnega reda seje 

 

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

 

sklep št. 50: 

 

Sprejme se predlagani dnevni red 10. redne seje NO. 

 

 

Ad 2. Potrditev zapisnika 9. redne seje NO 

 

Prebere se zapisnik 9. redne seje NO, pripomb nanj ni. 

 

NO soglasno sprejme 

 

sklep št. 51: 

 

Sprejme se zapisnik 9. redne seje NO. 

Ad 3. Pregled stanja potekajočih nadzorov 



Razprava te točke dnevnega reda se je pričela s poročili vodij posameznih nadzorov o poteku 

nadzorov. Ugotovljeno je bilo, da nadzori potekajo v skladu z začrtanim vsebinskim in 

časovnim načrtom. 

 

Po opravljeni razpravi je NO soglasno sprejel 

 

sklep št. 52: 

 

nadaljuje se z načrtovanimi nadzori, osnutki nadzorov bodo predvidoma zaključeni do sredine 

novembra 2020. 

 

 

 

Ad 4. Predlogi, pobude (arhiviranje dokumentacije, nagrade članom NO v obliki 

sejnine...) 

 

NO je pri tej točki dnevnega reda razpravljal o predlogu arhiviranja dokumentacije NO v t.i. 

„oblaku“, ki bi omogočal dostop vsem članom NO predvsem do vse prejete oz. pridobljene 

dokumentacije, povezane s posameznim nadzorom. V nadaljevanju je NO razpravljal tudi o 

nagradi članom NO v obliki sejnine, vključno z nomotehnično nejasnostjo posameznih določb 

Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega 

sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (v nadaljevanju: Pravilnik), 

ki se nanašajo na nadzorni odbor. 

 

Na podlagi razprave, razpoložljivih podatkov o izplačilih v drugih občinah in dobre prakse je 

NO soglasno sprejel 

 

sklep št. 53: 

 

Članica NO Anita Nikolić pripravi predlog spremembe nejasnih določb Pravilnika, ki se 

nanašajo na nagrade članov NO. 

 

Seja je bila zaključena ob 19.15 uri. 

 

 

Naslednja seja NO bo predvidoma 15. 10. 2020 ob 18. uri. 

 

 

Zapisnikar:        Predsednik NO: 

Klemen Golob        dr. Anton Dvoršek 

 

 


