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ZAPISNIK 
 
9. seje Nadzornega odbora (v nadaljevanju: NO), ki je bila 10.10.2012 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 
 
Prisotnih je vseh pet članov NO, seja je sklepčna.  
 

AD 2 

Potrditev zapisnika 8. redne seje in 1. dopisne seje 
 
Na zapisnik ni bilo pripomb, predsednica je dala na glasovanje zapisnik 8. redne seje in 
zapisnik 1. dopisne seje:  
 
SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje zapisnika 8. redne seje in 1. 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 in 1. dopisne seje; 
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda; 
4. Pregled realizacije sklepov predhodne seje; 
5. Poročanje o 12., 13. ter 14. redni seji občinskega sveta; 
6. Potrditev končnega poročila nadzora "Varovanje okolja in naravne dediščine"; 
7. Pregled stanja nadzorov v teku in najava novih nadzorov; 
8. Pobude članov NO; 
9. Razno. 

 
Dnevni red je bil potrjen. 
 
AD 4 

Pregled realizacije sklepov predhodne seje 
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Potrjen poslovnik NO je potrebno razdeliti vsem članom. V računovodstvu naj pripravijo 
evidenco vseh javnih naročil in pogodb. Ostalo dokumentacijo se bo pridobilo sproti pri 
nadzorih. Glasovali smo: 
 

SKLEP: Sklepi predhodne seje so bili realizirani. 
 
Izid glasovanja: 
ZA  5 
PROTI  0 
Sklep je bil sprejet.  
 
AD 5 

Poročanje o 12., 13. ter 14. redni seji občinskega sveta 
 
Na 12. redni seji je bilo predstavljenih nekaj odlokov s komunalnega področja. Na 13. redni 
seji je bil potrjen Odlok o distribuciji zemeljskega plina in odloki s področja komunale. Bil je 
potrjen zaključni račun. Na 14. redni seji je župan izpostavil težave pri gradnji kanalizacije na 
Rakitni. Svetniki so potrdili Lokalni energetski koncept, ki je potreben za prijavo na razpise. 
Objavljen je bil javni razpis za gradnjo kanalizacije v Vnanjih in Notranjih Goricah. Za 
krožišče v Podpeči so bili sklenjeni aneksi s podizvajalci. Na seji so bile sprejete še nižje cene 
vrtca. Potrjeni so bili dobitniki občinskih priznanj. Za volitve državnega sveta so bili potrjeni 
trije elektorji in kandidat za svetnika. Župana so pooblastili za nakup zemljišča za vrtec v 
Notranjih Goricah. Predsednica je v potrditev predlagala: 
 
SKLEP: Nadzorni odbor se je seznanil s poročilom iz treh sej občinskega sveta.  
 
Izid glasovanja: 
ZA  5 
PROTI  0 
Sklep je bil sprejet.  
 
AD 6 

Potrditev končnega poročila nadzora "Varovanje okolja in naravne dediščine" 
 
Obravnavali smo končno poročilo. Glede na osnutek se ni dosti spremenilo. V poročilu je 
potrebno popraviti rok izvedbe, ki se je zamaknil. NO je glasoval: 
 
SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje končno poročilo o nadzoru proračunskega področja 

"Varovanje okolja in naravne dediščine" in se strinja s spremembo roka. 

 

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

Pregled stanja nadzorov v teku in najava novih nadzorov 
 
Nadzor poslovanja KS Notranje Gorice se bo kmalu pričel. Poročilo o poslovanju KS 
Brezovica je potrebno samo še dokončno napisati in oblikovati, vsa potrebna gradiva smo 
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prejeli in pregledali. Oblika poročila bo enotna, kot je že bila pri nadzoru KS Rakitna. 
Osnutek poročila bo pripravljen do naslednje seje. Naslednja sej bo predvidoma v prvem 
tednu v novembru. Do takrat bo pripravljen tudi osnutek o nadzoru poslovanja KS Podpeč – 
Preserje. Obvestila o nadzoru za KS Notranje Gorice in KS Podpeč – Preserje so bila že 
poslana. Nato se bo pregledalo še poslovanje javnega zavoda – OŠ Preserje. V računovodstvu 
naj pripravijo podatke o vseh izplačilih Občine Brezovica za OŠ Preserje v obdobju šolskega 
leta 2011/2012 (od septembra do avgusta). Pripraviti je potrebno proračun in rebalans za to 
obdobje, kjer se bodo videle postavke in obrazložitve za OŠ Preserje. Obvestilo o nadzoru se 
bo poslalo po naslednji seji NO. V letošnjem letu je potrebno izvesti še nadzor javnega 
naročanja. V računovodstvu naj pripravijo seznam vseh javnih naročil v letu 2011 in 2012.  
 

SKLEP: Nadzorni odbor se je seznanil s trenutnim in predvidenim potekom nadzorov.  

 

Izid glasovanja: 
ZA  5 
PROTI  0 
Sklep je bil sprejet.  
 

AD 8 

Pobude članov NO 

 
NO naj se posreduje zadnje revizijsko poročilo. 
 

AD 9 

Razno 

 
Člani NO smo od gospoda Kirna prejeli elektronska sporočila, zadevo je potrebno pregledati 
in če bo potrebno obravnavati. 
 
Seje NO bomo v bodoče imeli ob sredah ob 19. uri.  
 
 
Seja je bila zaključena ob 21:20. 
 
 
Zapisal:    
Gašper Jamnik 

 
Predsednica NO Občine Brezovica     

Mateja Vetrih 


