ZAPISNIK
6. seje Nadzornega odbora (v nadaljevanju: NO), ki je bila 28.1.2020 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 5. 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 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. Priprava plana dela in finančnega načrta za leto 2020;
5. Potrditev osnutka poročila o nadzoru preverjanja investicije izgradnje vrtca v
Notranjih Goricah;
6. Razno.
Dnevni red je bil potrjen.

AD 4
Priprava plana dela in finančnega načrta za leto 2020
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Na prejšnji seji je bilo dogovorjeno, da člani NO do danes pripravijo predloge za izvedbo
nadzora. Strinjali smo se, da bomo v letu 2020 izvedli 3 nadzore. Višina proračuna za NO
znaša tako kot v lanskem letu 8.000 evrov. Tekoči nadzor – izgradnja vrtca v Notranjih
Goricah se je nekoliko zavlekel in bo dokončan v letošnjem letu. Dan je bil predlog, da
pregledamo novo sprejeti Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih
članov Občinskega sveta Občine Brezovica. Pravilnik v 10. členu navaja: Svetniška skupina
in samostojni člani občinskega sveta so dolžni med letom omogočiti nadzor nad izvajanjem
porabe iz 5. člena tega pravilnika in nadzor nad finančnim poslovanjem v zvezi z namensko
porabo dodeljenih sredstev Nadzornemu odboru Občine Brezovica. Zato bi bilo smiselno, da
bi pregledali, če je poraba sredstev v skladu s pravilnikom. Drugi predlog nadzora je, da se
preveri, če je razpolaganje s stvarnim premoženjem občine racionalno in če ima občina
ustrezno evidenco premoženja. V preteklosti je občina na tem področju imela nekaj težav,
zato je prav, da to pregledamo. Zgrajen je bil prizidek k OŠ Brezovica, lahko izvedemo tudi
nadzor te investicije. Naslednja možnost je nadzor nad razpisom za oddajo socialnega
stanovanja. Kmalu bo Občinski svet sprejemal zaključni račun za leto 2019 - lahko izvedemo
nadzor. Po razpravi je bilo dogovorjeno, da se izvede sledeče nadzore:
1. Nadzor razpolaganja s stvarnim premoženjem občine (februar – april)
2. Zaključni račun proračuna Občine Brezovica za leto 2019 (april – september)
3. Nadzor porabe sredstev za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega
sveta (oktober – november)
Predsednica je dala na glasovanje:
SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje plan dela in finančni načrt za leto 2020.
Izid glasovanja:
ZA
4
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.

AD 5
Potrditev osnutka poročila o nadzoru preverjanja investicije izgradnje vrtca v Notranjih
Goricah
Pri nadzoru ni bilo ugotovljenih nepravilnosti. Vseeno bi podali priporočilo, ki se nanaša na
bolj natančne usmeritve in opredelitve pri pripravi razpisa za projektiranje. Predsednica je
povedala, da bo v poročilu navedla tudi dobre stvari glede izvedene investicije. Predsednica je
dala na glasovanje:
SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje osnutek Poročila o nadzoru - Preverjanje investicije
izgradnje vrtca v Notranjih Goricah.

AD 6
Razno
Pod točko razno ni bilo razprave.
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Seja je bila zaključena ob 19:15.
Zapisal:
Gašper Jamnik
Predsednik NO Občine Brezovica
Lucija Kokelj
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