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ZAPISNIK 
 
8. seje Nadzornega odbora (v nadaljevanju: NO), ki je bila 5.4.2012 ob 19.00 uri v prostorih 
Občine Brezovica. 
 
PRISOTNI: Mateja Vetrih, Gregor Fefer, Mira Gregorka, Tomaž Kermavner, Andreja Kotar 
 
OSTALI PRISOTNI: Gašper Jamnik 
 
 
AD 1 

Ugotovitev sklepčnosti 
 
Prisotnih je vseh pet članov NO, seja je sklepčna.  
 

AD 2 

Potrditev zapisnika 7. redne seje 
 
Na zapisnik ni bilo pripomb, predsednica je dala na glasovanje zapisnik 7. redne seje NO:  
 
SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje zapisnika 7. redne seje.  
 
Izid glasovanja: 
ZA  5 
PROTI  0 
Sklep je bil sprejet.  
 
AD 3 

Potrditev predlaganega dnevnega reda 
 
Pod točko 7. se ne bo obravnaval osnutek poročila o nadzoru poslovanja KS Brezovica, ker še 
ni pripravljen. NO je glasoval o sledečem dnevnem redu: 
 
DNEVNI RED:  

1. Ugotovitev sklepčnosti; 
2. Potrditev zapisnika 7. redne seje; 
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda; 
4. Pregled realizacije sklepov predhodne seje; 
5. Poročanje o 11. redni seji občinskega sveta; 
6. Potrditev končnega poročila o nadzoru zaključnega računa Občine Brezovica za leto 

2010 in nadzoru poslovanja KS Rakitna; 
7. Potrditev osnutka nadzora poslovanja Občine na področju proračunske porabe 15 

Varovanje okolja in naravne dediščine; 
8. Začetek nadzora poslovanja KS Podpeč – Preserje in KS Notranje Gorice – Plešivica; 
9. Pobude članov NO; 
10. Razno. 

 
Dnevni red je bil potrjen. 
 
AD 4 
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Pregled realizacije sklepov predhodne seje 
 
Na prejšnji seji smo se pogovarjali o spremembi Poslovnika NO. Dan je bil predlog, da se v 
poslovnik doda še možnost dopisne seje. Predsednica je pripravila nov poslovnik, v katerem 
je dodan 14. člen, ki predvideva možnost dopisnih sej. V 14. členu naj se še dopiše, da se 
dopisna seja lahko izvede tudi z usklajevanjem preko mobilnega telefona. Glasovali smo: 
 

SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje spremembe Poslovnika NO Občine Brezovica, kjer se 

je dodal 14. člen, ki določa način izvedbe dopisnih sej.  
 
Izid glasovanja: 
ZA  5 
PROTI  0 
Sklep je bil sprejet.  
 
AD 5 

Poročanje o 11. redni seji občinskega sveta 
 
Gospod Kermavner je podal poročilo s seje občinskega sveta. Župan je predstavil projekte, ki 
trenutno potekajo v občini ali pa se bodo pričeli izvajati v kratkem. Potrjen je bil sklep o 
delitvi komunalnega prispevka med občino in krajevnimi skupnostmi. Sprejet je bil rebalans 
proračuna za leto 2012. Svetniki so potrdili izstop Občine Logatec iz Medobčinskega 
inšpektorata in redarstva. Sprejet je bil še Odlok o zakoniti predkupni pravici, letni program 
športa za leto 2012 ter nov pravilnik o subvencioniranju otrok, ki niso v vrtcu – višina 
subvencije se je znižala. Podan je bil predlog, da bi se svetniki odpovedali delu sejnin, 
sredstva pa bi namenili Dobrodelnemu županovemu skladu. Imenovani so bili predstavniki 
Občine Brezovica v Svetu zavoda MKZ Rakitna. Predsednica je v potrditev predlagala: 
 
SKLEP: Nadzorni odbor se je seznanil s poročilom z 11. redne seje občinskega sveta.  
 
Izid glasovanja: 
ZA  5 
PROTI  0 
Sklep je bil sprejet.  
 
AD 6 

Potrditev končnega poročila o nadzoru zaključnega računa Občine Brezovica za leto 

2010 in nadzoru poslovanja KS Rakitna 
 
NO je obravnaval končni poročili. Na poročilo o zaključnem računu Občine Brezovica za leto 
2010 nismo prejeli odzivnega poročila. S strani KS Rakitna smo prejeli odgovor na osnutek 
poročila o nadzoru poslovanja KS Rakitna. Osnutek se je v skladu z odgovorom popravil. 
Predsednica je na glasovanje dala: 
 
SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje končno poročilo o nadzoru zaključnega računa 

Občine Brezovica za leto 2010 ter o nadzoru poslovanja KS Rakitna. 
 
Izid glasovanja: 
ZA  5 
PROTI  0 
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Sklep je bil sprejet.  
 
AD 7 

Potrditev osnutka nadzora poslovanja Občine na področju proračunske porabe 15 

Varovanje okolja in naravne dediščine 
 
Obravnavali smo osnutek poročila in nanj podali pripombe. V osnutek poročila se bo vneslo 
predlagane spremembe in se ga poslalo nadzorovani osebi.  
 
SKLEP: Nadzorni odbor se je seznanil z osnutkom poročila nadzora poslovanja Občine 

na področju proračunske porabe 15 Varovanje okolja in naravne dediščine in ga potrdil 

s popravki. 
 
Izid glasovanja: 
ZA  5 
PROTI  0 
Sklep je bil sprejet.  
 
AD 8 

Začetek nadzora poslovanja KS Podpeč – Preserje in KS Notranje Gorice – Plešivica 

 
Potrebno je poslati sklepe in obvestila o začetku nadzora. Za obe krajevni skupnosti naj v 
računovodstvu pripravijo izpis vseh plačil za obdobje od 1.1.2011 do 31.3.2012. Pripravijo 
naj se podatki glede višine izplačil nagrad predsednikom krajevne skupnosti. Posreduje naj se 
evidenca vseh pogodb.  
 

AD 9 

Pobude članov NO 

 
Na sejo občinskega sveta moramo posredovati v vednost načrt dela in finančni načrt NO za 
leto 2012. Predsednica je pripravila poročilo o delu NO za leto 2011. Potrebno je dodati še 
finančno realizacijo. Poročilo o delu v letu 2011 z dodano finančno realizacijo bomo potrdili 
na dopisni seji, nato ga bomo posredovali v vednost občinskemu svetu.  
 

AD 10 

Razno 

 
Pod to točko ni bilo razprave. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 20:50. 
 
 
Zapisal:    
Gašper Jamnik 

 
Predsednica NO Občine Brezovica     

Mateja Vetrih 


