ZAPISNIK
5. seje Nadzornega odbora (v nadaljevanju: NO), ki je bila 13.12.2019 ob 18.00 uri v
prostorih Občine Brezovica.
PRISOTNI: Lucija Kokelj, Darko Jurca, Gregor Fefer, Anže Šuker.
OSTALI PRISOTNI:

AD 1
Ugotovitev sklepčnosti
Še pred sejo smo imeli sestanek z gospo Natašo Smrekar, ki smo jo zaprosili za pojasnila v
zvezi z nadzorom investicije v Vrtec Notranje Gorice.
Prisotni so štirje člani NO, seja je sklepčna. Odsoten je Mirko Pečarič.

AD 2
Potrditev zapisnika 4. 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 4. 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 4. redne seje;
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda;
4. Priprava plana dela in finančnega načrta za leto 2020;
5. Razprava in ocena preteklega dela in predlogi izboljšav v prihodnje;
6. Razno.
Dnevni red je bil potrjen.

AD 4

1

Priprava plana dela in finančnega načrta za leto 2020
Dogovorili smo se, da v januarju pripravimo koledar nadzorov in sej. Proračun za leto 2020 je
8.000 EUR. Planiramo okvirno 3 nadzore. Število sej bomo določili naknadno. V letošnjem
letu nismo počrpali vsega proračuna. Razlogi: nepredvidene osebne okoliščine članov, ki so
oteževale časovno planiranje in so povzročile zamik pri datumih srečanj in nadzorov.
Predsednica dala na glasovanje:
SKLEP: Nadzorni odbor bo na seji v mesecu januarju pripravil plan dela in finančni
načrt za leto 2020.
Izid glasovanja:
ZA
4
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.

AD 5
Razprava in ocena preteklega dela in predlogi izboljšav v prihodnje
Izvedli smo dva nadzora: 1. Investicija v TIC sv. Ana, ki ga ocenjujemo kot uspešen začetek
dela v tej članski sestavi. 2. nadzor je v zaključni fazi – investicija v Vrtec Notranje Gorice.
Opravljena je bil uvodna predstavitev projekta s strani gospe Stražišar, preučitev
posredovanih odgovorov in gradiva, razdelitev nalog članom, preučitev dokumentarnega
gradiva in drugih virov s strani članov NO, prošnja za dopolnitev dokumentacije in razlago
nejasnost. Opravljen je bil sestanek z gospo Smrekar in prejem preostalega dokumentarnega
gradiva. Ker gre za zahtevnejši projekt, smo si člani NO vzeli nekaj dodatnega časa za
proučitev dopolnilnega gradiva od gospe Smrekar. V pripravi je osnutek zaključnega poročila
o nadzoru.
Zelo dobro ocenjujemo medsebojno sodelovanje članov NO. Pohvalili bi profesionalen odnos
s predstavniki občine, še zlasti z gospo Stražišar. Iskrena zahvala gre tudi Gašperju Jamniku,
ki nam je nudil odlično strokovno – administrativno pomoč.

AD 6
Razno
Predviden datum naslednje seje je 27.12.2019 ob 17.00 uri.
Seja je bila zaključena ob 19:30.
Zapisala:
Lucija Kokelj
Predsednik NO Občine Brezovica
Lucija Kokelj
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