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ZAPISNIK 
 
6. seje Nadzornega odbora (v nadaljevanju: NO), ki je bila 21.12.2011 ob 20.00 uri v 
prostorih Občine Brezovica. 
 
PRISOTNI: Mateja Vetrih, Gregor Fefer, Mira Gregorka, Tomaž Kermavner, Andreja Kotar 
 
OSTALI PRISOTNI: Gašper Jamnik 
 
 
AD 1 

Ugotovitev sklepčnosti 
 
Prisotni so vsi člani NO, seja je sklepčna.  
 

AD 2 

Potrditev zapisnika 5. redne seje 
 
V zapisniku naj se pod 6. točko dnevnega reda navede, da je NO obravnaval osnutek poročila 
o nadzoru zaključnega računa za leto 2010. Podrobnosti razprave naj se v zapisniku ne navaja, 
ker gre za osnutek in poročilo še ni končno. Predsednica je dala na glasovanje zapisnik 5. 
redne seje NO:  
 
SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje zapisnika 5. redne seje s popravki.  
 
Izid glasovanja: 
ZA  5 
PROTI  0 
Sklep je bil sprejet.  
 
AD 3 

Potrditev predlaganega dnevnega reda 
 
Predlog je, da se pod 9. točko doda še program dela NO za leto 2012. NO je glasoval o 
sledečem dnevnem redu: 
 
DNEVNI RED:  

1. Ugotovitev sklepčnosti; 
2. Potrditev zapisnika 5. redne seje; 
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda; 
4. Pregled realizacije sklepov predhodne seje; 
5. Poročanje o 10. redni seji občinskega sveta; 
6. Nadzor zaključnega računa za leto 2010 (osnutek poročila); 
7. Nadzor poslovanja KS Rakitna (osnutek poročila); 
8. Nadzor poslovanja dela Občine – področje proračunske porabe Varovanje okolja in 

naravne dediščine (sklep, obvestilo); 
9. Program dela NO za leto 2012 
10. Pobude članov NO; 
11. Razno. 

 



 2

Dnevni red je bil potrjen. 
 
AD 4 

Pregled realizacije sklepov predhodne seje 
 
Iz računovodstva občine smo prejeli izpis realizacije po proračunskih porabnikih. Sklep iz 
prejšnje seje je bil realiziran.  
 
AD 5 

Poročanje o 10. redni seji občinskega sveta 
 
Župan je podal informacije o gradnji krožišča v Podpeči, o kandidaturi projekta izgradnje 
kanalizacije v Podpeči za evropska sredstva ter o izgradnji kanalizacije na Rakitni I. faza. Z 
novim letom se bo proga mestnega avtobusa 6B podaljšala do Notranjih Goric. Na seji je bil 
potrjen rebalans proračuna. Svetnik je podal pripombo, da že dolgo niso prejeli nobenega 
poročila NO. Obravnavalo se je letno poročilo JKP Brezovica, podjetje bo imelo izgubo, ki jo 
bo pokrivalo iz dobička prejšnjih let. Svetniki so potrdili spremembo Odloka o enkratni 
denarni pomoči za novorojence, ki predvideva zmanjšanje pomoči za novorojence za 10 %. 
Pod zadnjo točko dnevnega reda je potekala razprava glede gradnje vrtca v Notranjih Goricah.  
 
Predsednica je v potrditev predlagala: 
 
SKLEP: Nadzorni odbor se je seznanil s povzetkom informacij iz 10. redne seje 

občinskega sveta. 
 
Izid glasovanja: 
ZA  5 
PROTI  0 
Sklep je bil sprejet.  
 
AD 6 

Nadzor zaključnega računa za leto 2010 (osnutek poročila) 
 
Osnutek poročila se je dopolnil v skladu s pripombami s prejšnje seje. Potrebno bo spremljati, 
če se bodo priporočila iz nadzora v bodoče upoštevala. Osnutek poročila se dopolni glede na 
pripombe, urediti je potrebno obliko poročila.  
 
SKLEP: Osnutek poročila o Nadzoru zaključnega računa za leto 2010 se dopolni v 

skladu z razpravo. 
 
Izid glasovanja: 
ZA  5 
PROTI  0 
Sklep je bil sprejet.  
 
AD 7 

Nadzor poslovanja KS Rakitna (osnutek poročila) 
 
Pregledali smo osnutek poročila. Struktura poročila bo za vse krajevne skupnosti enotna.  
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SKLEP: Nadzorni odbor se je seznanil s potekom in ugotovitvami nadzora poslovanja 

KS Rakitna.  

 

AD 8 

Nadzor poslovanja dela Občine – področje proračunske porabe Varovanje okolja in 

naravne dediščine 
 
Obvestilo in sklep o izvedbi nadzora sta pripravljena.  
 
SKLEP: Nadzorni odbor je sprejel sklep o izvedbi nadzora poslovanja dela Občine 

Brezovica – področje proračunske porabe Varovanje okolja in naravne dediščine.  
 
AD 9 

Program dela NO za leto 2012 

 
Vsem članom je bil poslan osnutek plana dela NO za leto 2012. V obdobju februarja in marca 
je predviden nadzor še dveh krajevnih skupnosti – KS Podpeč – Preserje ter KS Notranje 
Gorice. Predviden je nadzor javnega naročanja ter ene šole. Nadzor JKP Brezovica je bil v 
preteklosti že opravljen, lahko se preveri, če so se upoštevala priporočila NO in so bili 
izvedeni ukrepi. V letu 2012 smo predvideli še en izredni nadzor. Okvirno smo določili, kateri 
člani bomo sodelovali pri posameznih nadzorih. 
 
SKLEP: Nadzorni odbor je sprejel program dela NO za leto 2012.  

 

AD 10 

Pobude članov NO 
 
Ni bilo pobud članov. 
 
AD 11 

Razno 
 
Pod točko ni bilo razprave. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 22:30. 
 
 
Zapisal:    
Gašper Jamnik 

 
Predsednica NO Občine Brezovica     

Mateja Vetrih 


