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ZAPISNIK 
 
10. seje Nadzornega odbora (v nadaljevanju: NO), ki je bila 7.11.2012 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 9. redne seje 
 
Na zapisnik ni bilo pripomb, predsednica je dala na glasovanje zapisnik 9. redne seje:  
 
SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje zapisnik 9. redne 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 9. redne seje; 
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda; 
4. Pregled realizacije sklepov predhodne seje; 
5. Poročanje o 15. redni seji občinskega sveta; 
6. Potrditev osnutka poročila o nadzoru poslovanja KS Brezovica; 
7. Potrditev osnutka poročila o nadzoru poslovanja KS Podpeč – Preserje; 
8. Najava nadzora – poslovanje javnega zavoda OŠ Preserje; 
9. Najava nadzora – javno naročanje Občina Brezovica; 
10. Pobude članov NO; 
11. Razno. 

 
Dnevni red je bil potrjen. 
 
AD 4 
Pregled realizacije sklepov predhodne seje 
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Iz računovodstva smo prejeli seznam pogodb in seznam izdanih naročilnic. Na podlagi 
seznamov se bo izbral vzorec za nadzor. Prejeli smo kartico dobaviteljev za OŠ Preserje. 
Priloženi so tudi zaključni račun in rebalans II 2012 za postavko OŠ Preserje. Nismo prejeli 
zadnjega revizijskega poročila. Glasovali smo: 
 
SKLEP: NO je potrebno posredovati še revizijsko poročilo, ostali sklepi predhodne seje 
so bili realizirani. 
 
Izid glasovanja: 
ZA  5 
PROTI  0 
Sklep je bil sprejet.  
 
AD 5 
Poročanje o 15. redni seji občinskega sveta 
 
Na seji je bil potrjen II. rebalans proračuna 2012 ter proračun za leti 2013 ter 2014. Sprejete 
so bile nove cene zimske službe, odlok o koncesiji za predšolsko vzgojo ter vrednost točke za 
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Svetniki so razpravljali še o nakupu zemljišča v 
Radni, kjer stoji balinišče, vendar odločitve še niso sprejeli. Na seji je župan poročal o 
gradbenih projektih, ki trenutno potekajo v občini ter o ostalem aktualnem dogajanju. 
Predsednica je v potrditev predlagala: 
 
SKLEP: Nadzorni odbor se je seznanil s poročilom s 15. redne seje občinskega sveta.  
 
Izid glasovanja: 
ZA  5 
PROTI  0 
Sklep je bil sprejet.  
 
AD 6 
Potrditev osnutka poročila o nadzoru poslovanja KS Brezovica 
 
Obravnavali smo osnutek poročila. Ugotovitve so podobne kot pri ostalih nadzorih krajevnih 
skupnosti. V osnutku so se popravile napake. V poročilo naj se pri 6. ugotovitvi doda,  da je 
občinska uprava po 75. členu Statuta občine Brezovica dolžna zagotavljati strokovne naloge 
in administrativno podporo krajevnim skupnostim. NO je glasoval: 
 
SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje osnutek poročila o nadzoru poslovanja KS Brezovica 
in s popravki.  
 

Izid glasovanja: 
ZA  5 
PROTI  0 
Sklep je bil sprejet.  
 
AD 7 
Potrditev osnutka poročila o nadzoru poslovanja KS Podpeč – Preserje 
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Obravnavali smo osnutek poročila. Tudi pri temu nadzoru je ugotovitev, da bi morala 
občinska uprava zagotavljati pomoč krajevnim skupnostim pri administrativni podpori in 
izvajanju strokovnih nalog. V osnutku so se odpravile napake. Predsednica je dala na 
glasovanje: 
 
SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje osnutek poročila o nadzoru poslovanja KS Podpeč – 
Preserje s popravki.  
 

Izid glasovanja: 
ZA  5 
PROTI  0 
Sklep je bil sprejet.  
 
AD 8 
Najava nadzora – poslovanje javnega zavoda OŠ Preserje 
 
Nadzor se bo pričel, potrebno je poslati sklep o nadzoru in obvestilo o začetku nadzora. 
Skrbnik postavke je gospoda Urban Acman. Na njega se bomo obrnili za potrebno 
dokumentacijo. Pregledali bomo transferje v javni zavod OŠ Preserje. Glasovali smo o: 
 
SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje sklep o začetku nadzora transferjev v javni zavod OŠ 
Preserje.  
 

Izid glasovanja: 
ZA  5 
PROTI  0 
Sklep je bil sprejet.  
 
AD 9 
Najava nadzora – javno naročanje Občina Brezovica 
 
V kratkem bomo pričeli z nadzorom, lahko se pošlje sklep in obvestilo. Pregledali bomo 
seznam javnih naročil in izbrali javna naročila, ki jih bomo podrobneje pregledali. Kohezijski 
projekti bodo natančno pregledani in nadzorovani s strani ministrstva.  
 
SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje sklep o začetku nadzora javnega naročanja Občine 
Brezovica. 
 

Izid glasovanja: 
ZA  5 
PROTI  0 
Sklep je bil sprejet.  
 
AD 10 
Pobude članov NO 
 
Ni bilo pobud članov. 
 
AD 11 
Razno 
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Pod točko razno ni bilo razprave. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 21:00. 
 
 
Zapisal:    
Gašper Jamnik 

 
Predsednica NO Občine Brezovica     

Mateja Vetrih 


