ZAPISNIK
1. seje Nadzornega odbora (v nadaljevanju: NO), ki je bila 27.2.2019 ob 18.00 uri v
prostorih Občine Brezovica.
PRISOTNI: Lucija Kokelj, Darko Jurca, Gregor Fefer, Mirko Pečarič, Anže Šuker.
OSTALI PRISOTNI: Ivanka Stražišar, Gašper Jamnik.

AD 1
Ugotovitev sklepčnosti
Župan se je opravičil, seje se ni mogel udeležiti. Zato je na seji prisotna direktorica občinske
uprave Ivanka Stražišar. Prisotnih je vseh pet članov NO, seja je sklepčna.

AD 2
Potrditev predlaganega dnevnega reda
NO je glasoval o sledečem dnevnem redu:
DNEVNI RED:
1. Ugotovitev sklepčnosti;
2. Potrditev predlaganega dnevnega reda;
3. Konstituiranje odbora – imenovanje predsednika Nadzornega odbora;
4. Razno.
Dnevni red je bil potrjen.

AD 3
Konstituiranje odbora – imenovanje predsednika Nadzornega odbora
Za predsednico je bila predlagana Lucija Kokelj. Ker ni bilo pripomb ali drugih predlogov, je
direktorica OU dala na glasovanje:
SKLEP: Nadzorni odbor imenuje za predsednico Lucijo Kokelj.
Izid glasovanja:
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.

AD 4
Razno
Predsednica se je zahvalila za zaupanje. Člani NO so se predstavili, povedali nekaj o svojih
izkušnjah in izobrazbi. Dogovorjeno je bilo, da se članom NO pošlje Poslovnik NO, zapisnik
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zadnje seje prejšnjega mandata, letni plan dela NO za leto 2018 ter vsa končna poročila o
nadzorih v prejšnjem mandatu. Poleg tega naj se vsem posreduje kontaktne podatke –
telefonske številke in e-pošto članov NO. Na naslednji seji se moramo dogovoriti, katere
nadzori se bodo izvedli, pripraviti je potrebno plan dela za leto 2019. V prejšnjem mandatu so
izvedli tri ali štiri nadzore letno, opravili so tudi dva izredna nadzora. Na proračunski postavki
NO so predvidena sredstva za sejnine, za nagrade pri nadzorih, za izobraževanja ter za
izvedence. V prejšnjem mandatu so si samo enkrat pomagali z izvedencem in sicer z
občinskim odvetnikom. Udeležili so se nekaj izobraževanj. Gospod Jurca je pojasnil, kako
poteka postopek priprave poročila o nadzoru od začetka do končnega poročila.
Seja je bila zaključena ob 18:45.
Zapisal:
Gašper Jamnik
Predsednik NO Občine Brezovica
Lucija Kokelj

2

