ZAPISNIK
9. seje Nadzornega odbora (v nadaljevanju: NO), ki je bila 10.2.2021 ob 18.00 uri in je
potekala na daljavo preko video povezave.
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 8. redne seje ter 4. in 5. dopisne seje
Predsednica NO je pozvala člane, da podajo morebitne pripombe na zapisnike. Ker pripomb
ni bilo, je dala na glasovanje:
SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje zapisnik 8. redne seje ter 4. in 5. dopisne 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 8. redne seje ter 4. in 5. dopisne seje;
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda;
4. Poročilo o delu Nadzornega odbora v letu 2020;
5. Priprava plana dela in finančnega načrta za leto 2021;
6. Razno.
Dnevni red je bil potrjen.

AD 4
Poročilo o delu Nadzornega odbora v letu 2020
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Kot vsako leto, moramo pripraviti in nato potrditi poročilo o delu v preteklem letu. V začetku
lanskega leta smo zaključili nadzor gradnje vrtca v Notranjih Goricah. V decembru sta bila
zaključena dva nadzora in sicer nadzor o razpolaganju z nepremičninami v občini Brezovica
ter nadzor zaključnega računa za leto 2019. Sestajali smo se na rednih sejah, zaradi epidemije
je bilo kar nekaj sej izvedenih korespondenčno. Predsednici je treba posredovati finančne
postavke – izplačila za Nadzorni odbor, da se to vključi v finančno poročilo. Predsednica bo
pripravila poročilo v obliki, kot so bila do sedaj. Osnutek poročila bo posredovan vsem
članom, ko bo usklajen, ga bomo potrdili na seji. Predsednica je dala na glasovanje:
SKLEP: Predsednica NO bo pripravila Poročilo o delu NO v letu 2020 in ga posredovala
vsem članom. Po morebitnih pripombah in popravkih bomo poročilo potrdili na
naslednji seji.
Izid glasovanja:
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.

AD 5
Priprava plana dela in finančnega načrta za leto 2021
Pred sejo so bili člani NO pozvani, da razmislijo o morebitnih nadzorih v letu 2021.
Predsednica je podala nekaj predlogov za nadzor: gradnja prizidka OŠ Preserje, gradnja
prizidka OŠ Brezovica, ureditev socialnih stanovanj – hiša Žabnica, ureditev parkirišča pred
KS Notranje Gorice, nakup prostorov za potrebe MKZ Rakitna – pri Eurospinu, nakup
zemljišča za novo športno dvorano pri OŠ Brezovica, gradnja vodarne Virje, lahko bi se
nadzorovalo kakšen projekt JKP Brezovica ali pa dodatke, potne stroške funkcionarjev. Člani
NO menijo, da gradnja prizidka OŠ Preserje še ni zaključena, je še v teku, zato nadzor še ni
smiseln. Tudi hiša v Žabnici se ureja po fazah, vsa stanovanja še niso dokončno urejena.
Mirko Pečarič je spomnil, da smo se pogovarjali, da bi izvedli nadzor pravilnika in izplačil
sredstev za svetniške skupine. Možni nadzor bi lahko bila poraba sredstev občine v zvezi s
prostorskim načrtovanjem – koliko sredstev se nameni, javno naročilo za izbiro izvajalca, kdo
je izbran. Darko Jurca meni, da nadzor gradnje vodarne Virje ni smiseln, ker je bila gradnja
končana že pred par leti. Pridobljena so bila tudi evropska sredstva in je bil projekt pod
natančno kontrolo pristojnih institucij. Po razpravi so bili člani NO enotni, da se v letu 2021
izvede,: nadzor nakupa prostorov za MKZ Rakitna pri Eurospinu, nadzor gradnje prizidka OŠ
Brezovica in tretja zadeva nadzor - pregled stroškov prostorskega načrtovanja, izbira
izvajalca itd. Predsednica je dala na glasovanje:
SKLEP: Pripravil se bo plan dela za leto 2021 in bo posredovan vsem članom, ko bo
plan usklajen, ga bomo potrdili na naslednji redni seji.
Izid glasovanja:
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.
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AD 6
Razno
Pod točko razni ni bilo razprave.
Seja je bila zaključena ob 18:30.

Zapisal:
Gašper Jamnik
Predsednik NO Občine Brezovica
Lucija Kokelj
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