
 
 
 
 

OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA 
NADZORNI ODBOR – COMITATO DI CONTROLLO 
Sončno nabrežje 8 – Riva del Sole 8  
6310 Izola – Isola 
             Tel: 05 66 00 104, Fax: 05 66 00 110 
 E-mail: posta.oizola@izola.si 
 Web: http://www.izola.si/ 
 
Številka:013-20/2017 
Datum:  22.5.2017 

Z A P I S N I K 
24.  redne seje Nadzornega odbora 

 
ki je bila v ponedeljek, 15. maja s pričetkom ob 15.00 uri, v sejni sobi v pritličju, Sončnega 
nabrežja 8 v Izoli. 
 
Prisotni člani: Lilijana Laganis, Viljem Tisnikar, Boris Milenkovski, Romando Frank, Mitja 
Kobal, Aleksander Krebelj, Venis Bohinec, Lakošeljac Nevijo in Dušan Milanič. 
 
Opravičeno odsotni: Miroljub Vanič. 
 
Ostali prisotni: Jelena Dudine, – strokovni sodelavec VI,  
 
 
Predsednica je ugotovila, da je bil Nadzorni odbor sklepčen, saj je bilo prisotnih devet (9) 
članov od desetih (10). Predsednica je dala na glasovanje predlog dnevnega reda. 
 
Člani Nadzornega odbora so sprejeli sledeči: 
 
 

D N E V N I    R E D: 
 
 

1. Potrditev zapisnika 23. redne seje z dne 10.4.2017; 
2. Pregled dosedanjega dela posameznih delovnih skupin; 
3.   Razno; 
       
 
       
Dnevni red je bil soglasno sprejet, od 9  prisotnih članov, jih je 9 glasovalo za,  
nihče ni glasoval  proti. 

 
 
 
 
 



K točki 1 
Potrditev zapisnika 23. redne seje z dne 10.4.2017; 

 
Predsednica je odprla razpravo. 
 
Ker ni bilo razpravljavcev, je predsednica zaključila razpravo in dala na glasovanje potrditev 
zapisnika 23. redne seje z dne 10.4.2017. 
 
Zapisnik je bil soglasno sprejet. 
 
K točki 2 
 Pregled dosedanjega dela posameznih delovnih skupin, 
 
Nadzor nad izvajanjem del po pogodbi med Občino Izola in JP Komunala Koper d.o.o. 
v zvezi z namensko porabo sredstev Občine Izola za čistilno napravo od leta 2011 do 
vklju čno z letom 2013. 
 
Člani delovne skupine so podali obrazložitev. 
 
Nadzor nad zadolževanjem Občine Izola v proračunskem letu 2014 in v proračunskem 
letu 2015. 
 
Člani delovne skupine so podali obrazložitev. 
 
Nadzor nad kontrolo izdajanja soglasij za postavitev baznih postaj mobilne telefonije v 
urbanem okolju vasi Malija. 
 
Člani delovne skupine so podali obrazložitev. 
 
Nadzor nad poslovanjem CKŠP na področju investicijskega vzdrževanja in investicij v 
letu 2014 in 2015 (usklajenost planov za investicijsko vzdrževanje in investicije, 
financiranje, zadolževanje). 
 
Člani delovne skupine so podali obrazložitev. 
 
Nadzor gospodarjenja s poslovnimi prostori (evidence poslovnih prostorov, pokritje 
najemov s pogodbami, vrednost pogodb, prazni prostori,…). 
 
Člani delovne skupine so podali obrazložitev. 
 
Člani NO so podali določene pripombe na osnutek poročila. V osnutku poročila je potrebno 
popraviti imena članov  skupine in napisati koliko krat se je skupina sestala.  
 
V drugem odstavku  5.04 točke  se črta beseda »računskega sodišča«.  
Pri točki 5.06 se zamenja besedi »poseben konto« z »poseben transakcijski račun«. 
V poročilu je potrebno tudi popraviti slovnične napake. 
 
 
 
 



Predsednica je predlagala, da se sprejme osnutek poročila s predlaganimi pripombami in 
spremembami. 
 
Vsi člani so se s predlogom strinjali in sprejeli sledeč: 
 

S K L E P 
 
Osnutek izdelanega poročila nadzora gospodarjenja s poslovnimi prostori (evidence 
poslovnih prostorov, pokritje najemov s pogodbami, vrednost pogodb, prazni 
prostori,…) s popravki se sprejme in se ga posreduje  županu občine Izola. 
 
Vsi člani NO so se sklepom strinjali. 
 
Nadzor nad nepremičninskimi poslom varovana stanovanja Livade in spremembo 
normativa za število parkirnih prostorov na stanovanjsko enoto 
 
Člani delovne skupine so podali obrazložitev. 
 
 
 
K točki 3 
  Razno; 
 
Predsednica je seznanila člane NO, da je 11.5.2017 na  18. redni seji OS, članom občinskega 
sveta predstavila poročilo o delu NO v letu 2016 do vključno marca 2017 in poročila o 
opravljenih nadzorih za leto 2016 vključno do marca 2017.  
 
Predsednica je člane seznanila, da je bilo na zadnji seji OS sprejeto, da bo Komunala Izola 
prevzela v upravljanje stanovanja in poslovne prostore. Člani NO so na seznanitev podali 
mnenje, da to v bodoče ne predstavlja ovire glede izvedbe nadzora NO, saj so pristojnosti 
jasne. Vsekakor pa je smiselno , da se gospodarjenje organizira v obliki režijskega obrata ali 
druge oblike samostojne stroškovne enote, iz katere bo razvidno celotno finančno poslovanje.  
 
Predsednica je predlagala, naslednjo sejo v mesecu maju 19.6.2017 ob 15 uri. 
 
 Vsi člani so se s predlogom o datumu naslednje seje strinjali. 
 
 
 
Seja se je zaključila ob 16:00. uri. 
 
Zapisala:        
         Predsednica: 
 
Jelena Dudine             Lilijana  L A G A N I  S    


