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Z A P I S N I K 

 

 

1. seje Nadzornega odbora Mestne občine, ki je bila v sredo, 20. februarja 2019, s 

pričetkom ob 16.00 uri v sejni sobi MOK, v prvem nadstropju 

 

Prisotni člani nadzornega odbora: 

Jadran Bajec, Tjaša Benčina, Edmond Gašpar, Dunja Jovičić,  Rok Parovel, Tina Podgornik 

Odsotnost je opravičil član: Valter Krmac 

Ostali prisotni: Aleš Bržan – župan, mag. Tamara Kozlovič – v.d. direktorica občinske 

uprave, Orjela Bordon, dr. Vilma Milunovič, Melita Osvaldič 

Seja se je pričela ob 16. uri.  

 

Seja je potekala po naslednjem d n e v n e m   r e d u : 

 

1. Izvolitev predsednika in namestnika predsednika Nadzornega odbora 

2. Dogovor o načinu dela Nadzornega odbora 

3. Predlog proračuna Mestne občine Koper za leto 2019 

 

Ad 1 

 

Izvolitev predsednika in namestnika predsednika Nadzornega odbora 

 

 Ugotovitev števila navzočih imenovanih članov Nadzornega odbora  
 

Župan je ugotovil, da so od imenovanih članov Nadzornega odbora prisotni vsi člani razen 

imenovanega Valterja Krmaca, ki se je opravičil. Članom Nadzornega odbora je čestital za 

imenovanje in poudaril pomen Nadzornega odbora kot najvišjega organa nadzora javne 

porabe v občini. Na koncu je predal vodenje seje najstarejšemu članu g. Edmondu Gašparju. 

 

Na podlagi sklepa Občinskega sveta Mestne občine Koper številka 011-2/2019 z dne 30. 

januar 2019, so bili v Nadzorni odbor Mestne občine Koper imenovani: 

 

1. JADRAN BAJEC 

2. TJAŠA BENČINA 

3. EDMOND GAŠPAR 
4. DUNJA JOVIČIĆ 
5. VALTER KRMAC 

6. ROK PAROVEL 

7. TINA PODGORNIK 

 

Člani Nadzornega odbora so se v nadaljevanju najprej predstavili. 

 



 

 

 

 

Izvolitev predsednika in namestnika predsednika Nazornega odbora  
 

Na podlagi 5. člena Poslovnika o delu Nadzornega odbora Mestne občine Koper predsednika 

in njegovega namestnika izvoli Nadzorni odbor izmed svojih članov.  

 

V razpravi sta bila za predsednika Nadzornega odbora predlagana Valter Krmac in Jadran 

Bajec.  

Po razpravi je bil predlagan  

 

SKLEP 1/1:  

Za predsednika Nadzornega odbora Mestne občine Koper se imenuje Valterja Krmaca. 

 

GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6  

ZA - 3  

PROTI - 0  

 

Sklep ni bil sprejet. 

 

SKLEP 1/2:  

Za predsednika Nadzornega odbora Mestne občine Koper se imenuje Jadrana Bajca. 

 

GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6  

ZA - 4  

PROTI - 0  

 

Sklep je bil sprejet. 
 

Predsedujoči je izvoljenemu predsedniku čestital. 

V nadaljevanju seje je predsedujoči predlagal, da člani Nadzornega odbora imenujejo še 

namestnika predsednika. V razpravi sta bila za namestnika predsednika predlagana Edmond 

Gašpar in Rok Parovel, zato je bil predlagan naslednji  

 

SKLEP 2/1:  

Za namestnika predsednika Nadzornega odbora Mestne občine Koper se imenuje 

Edmond Gašpar.  
 

GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6  

ZA - 4  

PROTI - 0  

 

Sklep je bil sprejet. 

 

Vodenje seje je prevzel novo izvoljeni predsednik g. Jadran Bajec. 

 



Ad 2 

 

Dogovor o načinu dela Nadzornega odbora 

 

Člani Nadzornega odbora so razpravljali o načinu dela Nadzornega odbora. 

 

Po razpravi so sprejeli naslednje zaključke:  

- Člani Nadzornega odbora bodo pregledali Poslovnik o delu Nadzornega odbora Mestne 

občine Koper (Uradni list RS št. 12/2017) in podali morebitne pripombe do naslednje seje. 

- Vsem članom Nadzornega odbora se posredujejo elektronski naslovi in telefonske številke 

(GSM), z namenom medsebojnega komuniciranja in usklajevanja predlogov dnevnega reda  

za seje, zapisnika ter posredovanje gradiv. Vsi člani Nadzornega odbora se strinjajo s 

posredovanjem njihovih podatkov ostalim članom Nadzornega odbora.  

- Strokovne službe občinske uprave posredujejo članom Nadzornega odbora obstoječe pravne 

prakse glede delovanja nadzornih odborov občin oziroma pregled pristojnosti delovanja 

nadzornih odborov skladno z zakonom.  

 - Strokovne službe občinske uprave posredujejo članom Nadzornega odbora pregled koliko 

za svoje delovanje porabijo nadzorni odbori v  občinah, ki so primerljive z Mestno občino 

Koper. 

- V kolikor bi bilo organizirano izobraževanje za člane nadzornih odborov v naslednjih 

mesecih (marcu) se jih o tem pravočasno obvesti. 

 

- Glavna točka naslednje sklicane seje bo priprava programa dela Nadzornega odbora za leto 

2019, zato pripravijo člani Nadzornega odbora predloge nadzorov za vključitev v program 

dela. 

 

 

 

Ad 3 

 

Predlog proračuna Mestne občine Koper za leto 2019 

 

 

Vodja Urada za finance in računovodstvo ga. Vilma Milunovič je vsebinsko predstavila 

predlog proračuna MO Koper za leto 2019 – prva obravnava s predlogom za skrajšan 

postopek. 

Predlog proračuna je bil predhodno usklajen s krajevnimi skupnostmi in  na koordinaciji 

svetniških skupin v sklopu občinskega sveta. Pripravljen je v skladu z zakonskimi izhodišči, 

uravnotežen in primeren za obravnavo na občinskem svetu.  

Glede na predvidene razpoložljive prihodke bo občina za predvidene naloge v proračunu 

črpala tudi sredstva na računih iz preteklih let. Tako bo s predvidenimi viri pokrita vsa 

načrtovana poraba in odplačilo kreditov.  

Osnovne usmeritve pri pripravi predloga proračuna so bile sledeče: 

- poravnava že prevzetih obveznosti, 

- zakonske obveznosti, ki jih mora občina pokrivati, delovanje javnih zavodov in javnih 

slub, 

- uvrstitev novih projektov. 

 



 

Poudarek je bil tudi na trajnostnem razvoju občine in pripravi dokumentov za sprejem 

občinskega prostorskega načrta. V ta namen je bilo v proračun uvrščenih nekaj novih postavk: 

Strategija Kopra , Koper green, mobilnost. 

 

Izvajanje javnih služb se ohranja na dosedanjem nivoju, več sredstev je namenjeno 

programom na področju kulture, mladine in otrok, sociale. Veliko projektov se v letu 2019 

zaključuje skladno z dinamiko njihove izvedbe, predvidenih je več novih  programov in 

projektov. Eden večjih  je Čisto za Koper in Ankaran – kanalizacija. V proračun se 

prednostno vključujejo projekti, ki so financirani z zunaj proračunskimi viri. 

 

 

Po razpravi so sprejeli naslednji  

 

SKLEP 

 

Nadzorni odbor se je seznanil s predlogom proračuna MO Koper za leto 2019 – prva 

obravnava s predlogom za skrajšan postopek  in naj daje pozitivno mnenje. 

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 18.30 uri. 

 

 

Zapisala:                             PREDSEDNIK NO 

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


