ZAPISNIK
6. seje Nadzornega odbora (v nadaljevanju: NO), ki je bila 15.12.2015 ob 18.00 uri v
prostorih Občine Brezovica.
PRISOTNI: Darko Jurca, Patricija Kozin, Daliborka Brčan, Bojana Bačar
OSTALI PRISOTNI: Gašper Jamnik

AD 1
Ugotovitev sklepčnosti
Prisotni so štirje člani NO, seja je sklepčna.

AD 2
Potrditev zapisnika 5. redne seje
Predsednik je dal na glasovanje potrditev zapisnika:
SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje zapisnik 5. redne seje.
Izid glasovanja:
ZA
4
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 5. redne seje;
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda;
4. Razprava o nadzoru zaključnega računa za leto 2014;
5. Priprava plana dela in finančnega načrta za leto 2016;
6. Razno.
Dnevni red je bil potrjen.

AD 4
Razprava o nadzoru zaključnega računa za leto 2014
Zaključni račun smo člani NO odbora prejeli po elektronski pošti in ga pregledali. Zaključni
račun je obsežen in nadzor zahteven. Kmalu bo pripravljen zaključni račun za leto 2015. Zato
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bi bilo bolj smiselno pregledati ZR 2015. Problem je pomanjkanje časa, nekaj časa se tudi
nismo sestali, ker je odstopil predsednik NO. Nadzor ZR 2015 bomo vključili v plan dela za
2016. V zaključnem računu 2014 so veliki zneski, prav tako bo v letu 2015 zaradi
investicijskih vlaganj v kanalizacijo. Gre za evropska sredstva, je veliko kontrol in se
podrobneje ne bi spuščali v te zadeve – razen, če bi kdo imel kakšne pomisleke ali sugestije.
Na glasovanje je bil dan:
SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje opustitev nadzora zaključnega računa za leto 2014 ter
potrjuje uvrstitev nadzora zaključnega računa za leto 2015 v plan dela za leto 2016.
Izid glasovanja:
ZA
4
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.

AD 5
Priprava plana dela in finančnega načrta za leto 2016
V plan dela bomo dodali nadzor zaključnega računa za leto 2015. V plan dela bi lahko uvrstili
nadzor KS Notranje Gorice – v kolikor ni bil izveden že v prejšnjem mandatu, to je potrebno
preveriti. Ob pregledu zaključnega računa smo člani ugotovili, da bi v nadzor lahko zajeli
podjemne pogodbe, študentsko delo ter sodne stroške in stroške odvetnikov. Predvideli bomo
en izredni nadzor. Izvedli bi lahko nadzor transferjev v OŠ Brezovica. Če ne bo prišlo do
izrednega nadzora bi lahko namesto tega obravnavali izgradnjo vrtca v Preserju. Končno
varianto plana dela bomo potrdili na naslednji seji oziroma dopisno. Plan bo nato posredovan
občinskemu svetu v vednost. Za delovanje NO v letu 2016 bo zadostovalo 8.000 €. V letu
2016 bomo najprej predvidoma obravnavali transferje v OŠ Brezovica, nato zaključni račun,
podjemne pogodbe in nato izredni nadzor oziroma izgradnjo vrtca Preserje.

AD 6
Razno
Predsednik se bo udeležil seje občinskega sveta. Na seji se bo potrjeval proračun za leto 2016,
kandidate za sodnike porotnike, predstavnike občine v Svetu MKZ Rakitna, letni program
športa 2016 in soglasje k ceni pomoči na domu 2016. NO se bo na naslednji seji sestal
predvidoma v januarju.
Seja je bila zaključena ob 19:10.
Zapisal:
Gašper Jamnik
Predsednik NO Občine Brezovica
Darko Jurca
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