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ZAPISNIK 

 

8. seje Nadzornega odbora (v nadaljevanju: NO), ki je bila 1.7.2020 ob 17.00 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 7. 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 7. 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 7. redne seje; 

3. Potrditev predlaganega dnevnega reda; 

4. Potrditev končnega Poročila o opravljenem nadzoru projekta izgradnje vrtca Notranje 

Gorice; 

5. Potrditev finančnega poročila za leto 2019; 

6. Potrditev osnutka Poročila nadzora upravljanja z nepremičninami v Občini Brezovica; 

7. Revizija plana dela NO za leto 2020 (razlog epidemija); 

8. Dogovor o novem nadzoru po planu dela 2020; 

9. Razno. 

 

Dnevni red je bil potrjen. 
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AD 4 

Potrditev končnega Poročila o opravljenem nadzoru projekta izgradnje vrtca Notranje 

Gorice 

 

Občinski upravi in županu je bil poslan osnutek, na katerega ni bilo pripomb oziroma 

odzivnega poročila. Zato se lahko sprejme končno poročilo, v takšni obliki, kot je bil osnutek. 

Predsednica je dala na glasovanje: 

 

SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje končno Poročilo o nadzoru - Preverjanje investicije 

izgradnje vrtca v Notranjih Goricah. 

 

Izid glasovanja: 

ZA  5 

PROTI  0 

Sklep je bil sprejet.  

 

 

AD 5 

Potrditev finančnega poročila za leto 2019 

 

Predsednica je pripravila finančno poročilo, ki so ga prejeli vsi člani. V preteklem letu so se 

izplačevale sejnine ter nagrada za opravljen nadzor. Potekalo je 5 sej in opravljen en nadzor, 

izplačilo sejnine za mesec december je bilo izvedeno v letošnjem letu v januarju. Predsednica 

je dala na glasovanje: 

 

SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje finančno poročilo za leto 2019.  

 

Izid glasovanja: 

ZA  5 

PROTI  0 

Sklep je bil sprejet.  

 

 

AD 6 

Potrditev osnutka Poročila nadzora upravljanja z nepremičninami v Občini Brezovica 

 

Osnutek je pripravljen, občinska uprava je posredovala vse zahtevane dokumente. Postopki 

nabave in prodaje nepremičnin, ki so jih pregledali, so bili izvedeni pravilno in korektno. Pri 

prometu z nepremičninami gre v glavnem za urejanje cest, so manjše parcele, večjih je malo. 

Občina ima v lasti objekte in zemljišča šol, vrtcev, ceste itd. Priporočilo je, da naj občina 

pripravi strategijo razpolaganja in upravljanja s premoženjem – katere parcele je potrebno 

nabaviti, kaj je predvideno za prodajo. Priporočilo iz preteklosti, da občina mora imeti seznam 

premoženja, je bilo upoštevano, sedaj je to urejeno. Predsednica je dala na glasovanje: 

 

SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje osnutek Poročila nadzora upravljanja z 

nepremičninami v Občini Brezovica. 

 

Izid glasovanja: 

ZA  5 

PROTI  0 
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Sklep je bil sprejet.  

 

 

AD 7 

Revizija plana dela NO za leto 2020 (razlog epidemija); 

 

Zaradi epidemije se bo malo zamaknil predviden časovni okvir nadzorov v letu 2020. 

Zaključni račun za leto 2019 se bo pregledoval od julija do oktobra, nadzor Pravilnika o 

sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Brezovica 

bo potekal novembra in decembra. Predsednica je dala na glasovanje: 

 

SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje, da se spremeni časovnica izvedbe nadzorov v planu 

dela za leto 2020.  

 

Izid glasovanja: 

ZA  5 

PROTI  0 

Sklep je bil sprejet.  

 

 

AD 8 

Dogovor o novem nadzoru po planu dela 2020 

 

Naslednji nadzor po planu je pregled zaključnega računa proračuna Občine Brezovica za leto 

2019. Člani si bomo najprej pogledali gradivo, ki je objavljeno na spletni strani. Potem se 

bomo dogovorili, kaj bomo natančneje pregledali in pridobili potrebne dokumente. 

Predsednica je dala na glasovanje: 

 

SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje sklep o začetku nadzora – Zaključni račun proračuna 

Občine Brezovica za leto 2019. 

 

Izid glasovanja: 

ZA  5 

PROTI  0 

Sklep je bil sprejet.  

 

 

AD 9 

Razno 

 

Pod točko razni ni bilo razprave. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 18:00. 

 

 

Zapisal:    

Gašper Jamnik 

 Predsednik NO Občine Brezovica     

Lucija Kokelj 


