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ZAPISNIK 

 
15. seje Nadzornega odbora (v nadaljevanju: NO), ki je bila 9.1.2014 ob 18.30 uri v 
prostorih Občine Brezovica. 
 
PRISOTNI: Mateja Vetrih, Gregor Fefer, Mira Gregorka, Andreja Kotar, Tomaž Kermavner 
 
OSTALI PRISOTNI: Gašper Jamnik 
 
 
AD 1 

Ugotovitev sklepčnosti 

 
Prisotnih je vseh pet članov NO, seja je sklepčna.  
 

AD 2 

Potrditev zapisnika 14. redne seje 

 
Predsednica je dala na glasovanje potrditev zapisnika:  
 
SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje zapisnika 14. 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 14. redne seje; 
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda; 
4. Pregled realizacije sklepov predhodne seje; 
5. Poročanje o 21. in 22. redni seji občinskega sveta; 
6. Načrtovanje dela NO za leto 2014; 
7. Osnutek poročila o Nadzoru javnega naročanja; 
8. Začetek nadzora – pregled Zaključnega računa za leto 2012; 
9. Pobude članov NO; 
10. Razno. 

 
Dnevni red je bil potrjen. 
 
AD 4 

Pregled realizacije sklepov predhodne seje 
 
Sklepi so bili realizirani, ni nerealiziranih sklepov s predhodnih sej. 
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AD 5 

Poročanje o 21. in 22. redni seji občinskega sveta 

 
Na 21. redni seji je bil sprejet čistopis Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih. Podane so 
bile informacije glede reševanja nelegalnih gradenj v občini ter informacije v zvezi s 
občinskim prostorskim načrtom. Svetniki so potrdili vrednost točke za nadomestilo za 
uporabo stavbnih zemljišč. Potrjen je bil Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve – 
sredstva se bodo namenila za sanacijo vodnega vira, ki je presahnil. Sprejete so bile prodaje 
petih občinskih zemljišč. Na 22. Redni seji je župan podal informacije v zvezi z gradnjo 
kanalizacije v Vnanjih in Notranjih Goricah ter v Podpeči in Preserju. Gradnja kanalizacije v 
Radni se zaključuje, na Rakitni čistilna naprave že obratuje. Priključena je šola ter MKZ 
Rakitna, začelo se bo s priklopi prebivalcev. Na Tržaški cesti poteka rekonstrukcija ceste in 
gradnja pločnika. V Podpeči se nadaljujejo dela pri urejanju krožišča. Naredila se je 
prevezava vodovoda na Brezovici, kjer smo imeli krajani težave z oskrbo zaradi nezadostnega 
vodnega vira. Svetniki so potrdili novelacijo ter obvezno razlago Odloka o prostorsko 
ureditvenih pogojih. Potrdila se je sprememba cene pomoči na domu, občina bo sofinancirala 
pomoč v višini 70 %. Za predstavnika Občine Brezovica v Zavodu krajinski park Ljubljansko 
barje je bila potrjena gospa Urška Šebenik.  Predsednica je v potrditev predlagala: 
 
SKLEP: Nadzorni odbor se je seznanil s poročilom iz 21. ter 22. redne seje občinskega 

sveta. 

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

Načrtovanje dela NO za leto 2014 

 
V zvezi z nadzorom poslovanja Vrtcev Brezovica, smo se dogovorili za obisk, da nam 
posredujejo potrebno manjkajočo dokumentacijo. Naslednja seja občinskega sveta bo 
13.2.2014. Do takrat bi morali zaključiti z nadzori, ki so v teku. Sestali se bomo še na eni seji 
in poročila potrdili ter jih posredovali na sejo občinskega sveta. Nekateri nadzori od lani so še 
v teku. Čas za dokončanje nadzorov je do 19.6.2014, ko bo zadnja seja pred poletnimi 
počitnicami. Pregledati moramo še Zaključni račun za leto 2012. Ker je časa bolj malo, bi 
izvedli letos samo še en dodatni nadzor – pregled Zaključnega računa za leto 2013. Tako bi 
videli, če se bodo odpravile napake, ki jih bomo izpostavili pri pregledu Zaključnega računa 
za leto 2012. Vzporedno se lahko pregleda določene postavke, ki smo jih že nadzorovali, da 
preverimo kako se izpolnjujejo dana priporočila. Pri nadzoru bomo sodelovali vsi člani NO, 
saj gre za zelo zahteven nadzor, vodja bo Mateja Vetrih. NO je glasoval: 
 
SKLEP: Nadzorni odbor se strinja s programom dela in finančnim načrtom za leto 2014 

s spremembami. 

 

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

Osnutek poročila o Nadzoru javnega naročanja 

 
Pregledali smo osnutek poročila po posameznih točkah, člani so bili mnenja, da je dobro 
pripravljen. Podanih je bilo nekaj popravkov, ki smo jih upoštevali. Ker dolgo časa nismo 
prejeli dokumentacije, smo bili na sestanku pri županu. Potem smo nekaj dokumentacije 
vendarle prejeli, vendar ne v celoti.  Predsednica je dala na glasovanje: 
 
SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje osnutek poročila o Nadzoru javnega naročanja s 

popravki. 

 

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

AD 8 

Začetek nadzora – pregled Zaključnega računa za leto 2012 

 
Pričeli bomo z nadzorom zaključnega računa za leto 2012. Sodelujočim pri nadzoru naj se 
pošlje gradivo v natiskani in elektronski obliki. Na Občino Brezovica se pošlje sklep o 
začetku nadzora. Predsednica je dala na glasovanje: 
 
SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje sklep o začetku nadzora – pregled Zaključnega 

računa za leto 2012. 

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

AD 9 

Pobude članov NO 

 
Ni bilo pobud članov NO. 
 
AD 10 

Razno 

 
Pod točko ni bilo razprave. 
 
Seja je bila zaključena ob 20:15. 
 
Zapisal:    
Gašper Jamnik 

 
Predsednica NO Občine Brezovica     

Mateja Vetrih 


