ZAPISNIK
4. seje Nadzornega odbora (v nadaljevanju: NO), ki je bila 9.10.2019 ob 18.00 uri v
prostorih Občine Brezovica.
PRISOTNI: Lucija Kokelj, Darko Jurca, Gregor Fefer, Mirko Pečarič.
OSTALI PRISOTNI: Gašper Jamnik.

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

AD 2
Potrditev zapisnika 3. 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 3. 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 3. redne seje;
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda;
4. Potrditev končnega poročila - Preverjanja investicije v Turistično – informacijski
paviljon na sv. Ani;
5. Dogovor o naslednjem nadzoru – preverjanje investicije izgradnje vrtca v Notranjih
Goricah;
6. Razno.
Dnevni red je bil potrjen.

AD 4
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Potrditev končnega poročila - Preverjanja investicije v Turistično – informacijski
paviljon na sv. Ani
Prejeli smo odzivno poročilo občinske uprave na osnutek poročila o nadzoru. Iz odzivnega
poročila ni zaznati, da se ne strinjajo z osnutkom poročila. Navedeni so že tudi ukrepi, ki jih
bodo izvedli v zvezi z ugotovitvami iz poročila. Zato menimo, da ne spreminjamo osnutka
poročila in postane to končno poročilo o nadzoru. NO se je seznanil z odzivnim poročilom,
ker ni bilo nasprotovanja ali nestrinjanja z osnutkom poročila, je predsednica dala na
glasovanje:
SKLEP: Nadzorni odbor se je seznanil z odzivnim poročilom in potrjuje končno
poročilo - Preverjanja investicije v Turistično – informacijski paviljon na sv. Ani v
obliki in vsebini, kot je bil že osnutek poročila.
Izid glasovanja:
ZA
4
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.

AD 5
Dogovor o naslednjem nadzoru – preverjanje investicije izgradnje vrtca v Notranjih
Goricah
Na seji bomo potrdili sklep o začetku nadzora. Nato se bomo z direktorico občinske uprave
dogovorili za sestanek. Morda bi bilo dobro tako kot pri prejšnjem nadzoru, da nam
predstavijo investicijo kronološko od začetka do konca. Občinska uprava mora pripraviti vso
dokumentacijo, ki je na voljo. Po predstavitvi se bomo odločili, kaj bomo natančneje
pregledali in katero dokumentacijo bi želeli na vpogled. V nadzoru bomo sodelovali vsi člani
NO, nadzor se bo izvajal v mesecu oktobru in novembru. Dan je bil predlog, da če se pri
nadzoru ugotovi kakšna dobra praksa ali kaj kar izstopa v pozitivnem smislu, da se to v
poročilu tudi omeni. Predsednica je dala na glasovanje:
SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje sklep o začetku nadzora - Preverjanje investicije
izgradnje vrtca v Notranjih Goricah.
Izid glasovanja:
ZA
4
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.

AD 6
Razno
Predsednica je prosila, če lahko s strani občinske uprave dobi trenutno letošnjo realizacijo
proračunske postavke Nadzornega odbora. Če se bo pojavilo kakšno primerno izobraževanje s
področja dela NO, se ga bodo člani udeležili, saj je predvidoma na voljo še nekaj prostih
sredstev.
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Seja je bila zaključena ob 18:50.
Zapisal:
Gašper Jamnik
Predsednik NO Občine Brezovica
Lucija Kokelj

3

