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ZAPISNIK 

 

13. seje Nadzornega odbora (v nadaljevanju: NO), ki je bila 13.1.2022 ob 17.00 v prostorih 

Občine Brezovica. 

 

PRISOTNI:  Lucija Kokelj, Darko Jurca, Gregor Fefer, Danijel Praprotnik. 

 

OSTALI PRISOTNI: Gašper Jamnik. 

 

 

AD 1 

Ugotovitev sklepčnosti 

 

Prisotni so štirje člani NO, seja je sklepčna.  

 

 

AD 2 

Potrditev zapisnika 12. 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 12. 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 12. redne seje; 

3. Potrditev predlaganega dnevnega reda; 

4. Potrditev finančnega poročila za leto 2021; 

5. Priprava načrta dela za leto 2022 – pregled osnutka; 

6. Osnutek poročila – obnova parkirišča pri KS Notranje Gorice; 

7. Dogovor o prvem nadzoru; 

8. Razno. 

 

Dnevni red je bil potrjen. 

 

 

AD 4 

Potrditev finančnega poročila za leto 2021 
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Predsednica je pripravil osnutek poročila in ga posredovala vsem članom, ki so ga pregledali. 

V poročilu je predstavljeno koliko smo imeli sej, katere nadzore smo izvedli in koliko je bilo 

danih priporočil. Predstavljeno je tudi, koliko sredstev je bilo porabljenih za sejnine in za 

nagrade za nadzor. Člani predlagajo, da se izbriše besedilo in opomba v zvezi z zamikom 

izplačil od lanskih nadzorov v letošnje leto, saj to ni bistveno. Predlog je tudi, da se navede 

samo skupni znesek izplačil za sejnine in nagrade za nadzor, saj je težko natančno specificirati 

zneske, ker se na neto zneske sejnin in nagrad plačajo še davki, prispevki in akontacije 

dohodnine. Najbolj točen je znesek celotnih porabljenih sredstev iz kontne kartice postavke za 

nadzorni odbor v proračunu. Poročilo se bo popravilo v skladu s pripombami in ga bomo 

potrdili na dopisni seji.  

 

 

AD 5 

Priprava načrta dela za leto 2022 – pregled osnutka 

 

Predsednica je pripravila osnutek načrta dela za leto 2022, ki je bil posredovan članom NO. V 

planu sta navedena nadzora, o katerih smo se pogovarjali že na prejšnji seji. Po razpravi smo 

se kljub še nekaterim drugim predlogom za nadzor odločili, da izvedemo nadzora navedena v 

osnutku načrta dela. Določili smo še okvirne datume izvedbe nadzorov. Načrt se bo dopolnil 

in uredil v skladu z razpravo. Končno oblikovan načrt dela za leto 2022 bomo potrdili na 

dopisni seji.  

 

 

AD 6 

Osnutek poročila – obnova parkirišča pri KS Notranje Gorice 

 

Pripravljen je osnutek poročila, člani so ga dobili na vpogled po elektronski pošti. Na osnutek 

poročila ni bilo pripomb. Zato je predsednica dala na glasovanje: 

 

SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje osnutek Poročila o nadzoru obnove parkirišča pri KS 

Notranje Gorice. 

 

Izid glasovanja: 

ZA  4 

PROTI  0 

Sklep je bil sprejet.  

 

 

AD 7 

Dogovor o prvem nadzoru 

 

Najprej se bomo lotili nadzora čiščenja jezera na Rakitni. Zanima nas, kašen je status jezera in 

lastništvo, ali imajo ribiči pogodbo oziroma koncesijo. Najbolje je, da kot do sedaj občinska 

uprava pripravi predstavitev, na kateri bomo prisotni vsi člani. Nato bomo postavili vprašanja, 

oziroma prosili za dodatna pojasnila, če bodo kakšne nejasnosti. Predsednica je dala na 

glasovanje: 

 

SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje sklep o začetku nadzora čiščenja Rakitniškega jezera.  

 

Izid glasovanja: 
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ZA  4 

PROTI  0 

Sklep je bil sprejet.  

 

 

AD 8 

Razno 

 

Na spletni strani Občine Brezovica je potrebno še popraviti in spremeniti seznam članov NO 

– ker imamo novega člana. Objavi naj se manjkajoče zapisnike in končna poročila na spletni 

strani pod gradivi NO.  

 

Seja je bila zaključena ob 18:20. 

 

Zapisal:    

Gašper Jamnik 

 Predsednik NO Občine Brezovica     

Lucija Kokelj 


