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6.

ZAPlSNIK
seje Nadzornega odbora v mandatu 2018-2022 z dne 12.

1. 2021

Odbor v sestavi Marga Milavec (predsednica) ter člana Dimitrij Čigon in Peter Švagelj se je sestal v
torek, 12. 1. 2021 ob 18.00 uri preko videokonference v aplikaciji ZOOM.
Na seji odbora je bila prisotna tudi Andreja Kočevar (občinska uprava).

Seja odbora se zaradi izrednih razmer oz izjemnih okoliščin, na podlagi katerih so v veljavi ukrepi za
preprečevanje širjenja virusa COVlD-19 in razglasitve epidemije smiselno izvede skladno s 4.
odstavkom 35. člena Zakona o lokalni samoupravi na daljavo preko videokonference v aplikaciji Zoom.
Pred samo razglasitvijo epidemije je tudi občinski svet Občine Komen na svoji 6. dopisni seji dne 15.
10. 2020 sprejel sklep, da se seje v izrednih razmerah oz izjemnih okoliščinah izvedejo preko

videokonference.
Seja odbora se ne snema.
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Predlagani dnevni red:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti;
Potrditev dnevnega reda;
Potrditev zapisnika 5. seje;
Priprava in obravnava končnega poročila o nadzoru stvarnega premoženja v letu 2019;
Plan dela za leto 2021
Poročilo o delu nadzornega odbora v letu 2020;
Razno.

Ad.1
Predsednica odbora Marga Milavec je pozdravila navzoče in preverila navzočnost članov tako, daje (po
abecednem vrstnem redu priimkov) poklicala vsakega člana, in ugotovila, da se seje odbora preko
videokonference udeležujejo vsi člani odbora ter da je odbor sklepčen.
Ob pričetku sejeje tudi pojasnila glede poteka glasovanja. Glasovanje poteka s poimenskim izjavljanjem
posameznega člana odbora (po abecednem vrstnem redu priimkov članov) tako da vsak član izjavi ali
glasuje ZA ali PROTI predlaganemu sklepu.

Adz.
Na predlagani dnevni red člani odbora niso imeli pripomb, zato je bil dan na glasovanje naslednji sklep:
1:
Potrdi se predlagani dnevni red.
Sklep je bil soglasno sprejet, s 3 glasovi ZA.

SKLEP št.

Ad3.
Na zapisnik 5. seje člani odbora niso imeli pripomb, zato je bil dan na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP št. 2:
Potrdi se zapisnik 5. seje nadzornega odbora z dne 8. 12. 2020.
Sklep je bil soglasno sprejet, s 3 glasovi ZA.

Ad4.
Predsednica nadzornega odbora pojasni, da je s strani Občine Komen na osnutek poročila o nadzoru
razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Komen v letu 2019 prispelo odzivno poročilo oz pojasnilo
na zastavljeno vprašanje. Člani nadzornega odbora so ponovno podrobno pregledali osnutek končnega
poročila in ga na podlagi prejetega odgovora dopolnili ter sprejeli končno poročilo o nadzoru stvarnega
premoženja Občine Komen za leto 2019.
SKLEP št. 3:
Člani nadzornega odbora so bili seznanjeni, da je Občina Komen podala odzivno poročilo na
osnutek poročila o nadzoru, ter na seji sprejeli končno poročilo o nadzoru, ki se objavi na spletni
strani Občine Komen.
Sklep je bil soglasno sprejet, s 3 glasovi ZA.

Ad5.
Člani so podali svoje predloge za 4 redne nadzore v letu 2021 ter se dogovorili, da v kolikor bi se pojavila
tekom leta potreba po izrednih nadzorih, bi opravili do 3 izredne nadzore. Po razpravi je bil na glasovanje
dan naslednji sklep:

SKLEP št.4:
Člani nadzornega odbora so sprejeli plan dela za leto 2021,
Nadzornega odbora seznanili župana in občinski svet.
Sklep je bil soglasno sprejet, s 3 glasovi ZA.

s

katerim bodo skladno s poslovnikom

Ad6.
Predsednica nadzornega odbora Marga Milavec je članoma predstavila osnutek Poročila o delu
nadzornega odbora v letu 2020. Po razpravi, ki je sledila, je bil sprejet naslednji sklep:

SKLEP št.5:

Člani nadzornega odbora so obravnavali in sprejeli Poročilo o delu nadzornega odbora za leto
2020. Skladno s poslovnikom Nadzornega odbora, bodo s poročilom o delu nadzornega odbora
Občine Komen za leto 2020 seznanjeni župan in občinski svet.
Sklep je bil soglasno sprejet, s 3 glasovi ZA.
Ad7.
Člani nadzornega odbora so se dogovorili, da bo naslednja seja predvidoma konec februarja oz v prvi
polovici marca 2021, kjer naj bi obravnavali zaključni račun za leto 2020.

Seja je bila zaključena ob 20:20

uri.

Zapisala Andreja Kočevar
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Tabela o glasovanju
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Posredovati:
Članom nadzornega odbora— po e-pošti;
Županu — po e-pošti;
Direktorici občinske uprave po e-pošti.
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