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ZAPISNIK 

 

2. seje Nadzornega odbora (v nadaljevanju: NO), ki je bila 27.3.2019 ob 18.00 uri v 

prostorih Občine Brezovica. 

 

PRISOTNI:  Lucija Kokelj, Darko Jurca, Gregor Fefer, Mirko Pečarič, Anže Šuker.  

 

OSTALI PRISOTNI: Gašper Jamnik. 

 

 

AD 1 

Ugotovitev sklepčnosti 

 

Prisotnih je vseh pet članov NO, seja je sklepčna.  

 

 

AD 2 

Potrditev zapisnika 1. redne seje 

 

Predsednica NO je pozvala člane, da podajo morebitne pripombe na zapisnik. Ker pripomb ni 

bilo, je dala na glasovanje: 

 

SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje zapisnik 1. redne 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 1. redne seje; 

3. Potrditev predlaganega dnevnega reda; 

4. Imenovanje podpredsednika Nadzornega odbora; 

5. Priprava plana dela in finančnega načrta za leto 2019; 

6. Razno. 

 

Dnevni red je bil potrjen. 

 

 

AD 4 

Imenovanje podpredsednika Nadzornega odbora 
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Na prvi seji NO nismo imenovali podpredsednika. Po razpravi je bil za podpredsednika NO 

predlagan Darko Jurca. Predsednica je dala na glasovanje: 

 

SKLEP: Nadzorni odbor imenuje za podpredsednika Darka Jurco. 

 

Izid glasovanja: 

ZA  5 

PROTI  0 

Sklep je bil sprejet.  

 

 

AD 5 

Priprava plana dela in finančnega načrta za leto 2019 

 

Predsednica NO je pripravila nabor možnih nadzorov, ki bi jih lahko izvedli v letu 2019. 

Predlog je oblikovan na podlagi vzorca prejšnjega plana, ki vsebuje vse pomembne in 

bistvene sestavine. Vsem članom je razdelila kopije na vpogled. Predlogi  za nadzor so: 

preverjanje potnih nalogov, preverjanje investicije v informacijsko točko na Sv. Ani, 

preverjanje investicije v prenovo ulice Cesta na postajo na Brezovici, preverjanje investicije v 

energetsko prenovo POŠ Notranje Gorice, preverjanje izgradnje vrtca v Notranjih Goricah, 

preverjanje investicije v vodarno Virje in preverjanje finančnega poslovanja nekega društva. 

Predsednica je pozvala člane, da podajo pripombe in morebitne ostale predloge. Razvila se je 

razprava glede predlogov. Člani NO so bili enotni, da se izvede nadzor investicije paviljona 

na Sv. Ani. Investicije v vodarno Virje še ne bi nadzorovali, ker finančno še ni v celoti zaprta. 

Od gradbenih projektov, smo se odločili za nadzor izvedbe izgradnje vrtca v Notranjih 

Goricah. Eden od predvidenih nadzorov bo morebitni izredni nadzor, do katerega lahko pride 

v primeru kakšne pobude ali poziva s strani Komisije za preprečevanje korupcije, kot se je v 

preteklosti že zgodilo. Za leto 2019 so predvideni trije nadzori: investicija informacijska točka 

Sv. Ana, izgradnja vrtca Notranje Gorice ter izredni nadzor. Pri nadzorih bomo sodelovali vsi 

člani, predvsem zaradi tega, da novi člani dobijo potrebne izkušnje. Predsednica bo pripravila 

končni plan dela za leto 2019, ki bo posredovan vsem članom, da bodo lahko podali še 

popravke ali pripombe. Plan dela in finančni načrt bomo nato potrdili na korespondenčni seji.  

 

 

AD 6 

Razno 

 

Pod točko razni ni bilo razprave.  

 

 

Seja je bila zaključena ob 19:30. 

 

 

Zapisal:    

Gašper Jamnik 

 Predsednik NO Občine Brezovica     

Lucija Kokelj 


