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ZAPISNIK 

 
5. seje Nadzornega odbora (v nadaljevanju: NO), ki je bila 17.11.2015 ob 19.00 uri v 
prostorih Občine Brezovica. 
 
PRISOTNI: Andreja Kotar, Patricija Kozin, Daliborka Brčan, Darko Jurca, Bojana Bačar 
 
OSTALI PRISOTNI: Gašper Jamnik 
 
 
AD 1 

Ugotovitev sklepčnosti 

 
Prisotnih je vseh pet članov NO, seja je sklepčna.  
 
 
AD 2 

Potrditev zapisnika 4. redne seje ter 4. in 5. dopisne seje 

 
Podpredsednica je dala na glasovanje potrditev zapisnikov:  
 
SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje zapisnik 4. redne seje ter 4. in 5. dopisne seje. 

 
Izid glasovanja: 
ZA  5 
PROTI  0 
Sklep je bil sprejet.  
 
 
AD 3 

Potrditev predlaganega dnevnega reda 
 
NO je glasoval o sledečem dnevnem redu: 
 
DNEVNI RED:  

1. Ugotovitev sklepčnosti; 
2. Potrditev zapisnika 4. redne seje ter 4. in 5. dopisne seje; 
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda; 
4. Imenovanje predsednika Nadzornega odbora; 
5. Poročilo s seminarja o Nadzornih odborih občin; 
6. Razno. 

 
Dnevni red je bil potrjen. 
 
 
AD 4 

Imenovanje predsednika Nadzornega odbora 
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Predsednik NO Gregor Fefer je podal odstopno izjavo. Za nadomestno članico NO je občinski 
svet potrdil Bojano Bačar. Potrditi moramo predsednika. Za predsednika je s strani članov 
predlagan Darko Jurca, ki s predlogom soglaša. Na glasovanje je bil dan: 
 
SKLEP: Darko Jurca se potrdi za predsednika Nadzornega odbora.  

 

Izid glasovanja: 
ZA  4 
PROTI  0 
Sklep je bil sprejet.  
 
 
AD 5 

Poročilo s seminarja o Nadzornih odborih občin 

 
Štirje člani NO smo se udeležili seminarja o delu Nadzornih odborov. Pregledali smo, kaj so 
obvezne sestavine poročila o nadzoru. Naša poročila vsebujejo vse obvezne sestavine v malo 
drugačnem vrstnem redu, kot je bilo predstavljeno na seminarju. V poročilih morajo biti 
navedeni vsi viri ter zakonski akti. Za vsak nadzor mora predsednik NO dati sodelujočim 
članom pooblastilo za izvedbo nadzora. V poslovniku NO nimamo opredeljene hujše kršitve. 
Poslovnik bo potrebno dopolniti z dodatnim členom. Seminar je bil zanimiv in koristen. 
Članici, ki se ni mogla udeležiti seminarja, smo predali kopijo gradiva s seminarja.  
 
 
AD 6 

Razno 

 
Plan dela še ni v celoti realiziran. Izvedli smo izredni nadzor ter nadzor energetske sanacije 
OŠ Preserje. Dolžno smo pregledali še zaključni račun za leto 2014. Članom NO naj se po 
elektronski pošti posreduje zaključni račun 2014. Na naslednji seji se bomo dogovorili, kaj 
bomo pregledali natančneje. Pri nadzoru ZR sodelujejo vsi člani. Do naslednje seje bomo 
razmislili, katere nadzore bi opravili drugo leto, saj moramo pripraviti načrt dela in finančni 
načrt za leto 2016. Eden ob možnih nadzorov bi bila izgradnja vrtca Preserje. Do konca leta je 
treba pripraviti tudi poročilo o delu in porabi sredstev. Naslednjo sejo bi imeli predvidoma 15. 
decembra.  
 
 
Seja je bila zaključena ob 19:40. 
 
 
Zapisal:    
Gašper Jamnik 

 Predsednik NO Občine Brezovica     
Darko Jurca 


