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ZAPISNIK 
 
7. seje Nadzornega odbora (v nadaljevanju: NO), ki je bila 19.4.2016 ob 20.00 uri v 
prostorih Občine Brezovica. 
 
PRISOTNI:  Darko Jurca, Patricija Kozin, Daliborka Brčan, Bojana Bačar 
 
OSTALI PRISOTNI: Gašper Jamnik 
 
 
AD 1 
Ugotovitev sklepčnosti 
 
Prisotni so štirje člani NO, seja je sklepčna.  
 
 
AD 2 
Potrditev zapisnika 6. redne seje in 6. dopisne seje 
 
Na zapisnika ni bilo pripomb. Predsednik je dal na glasovanje:  
 
SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje zapisnik 6. redne seje ter 6. dopisne seje. 
 
Izid glasovanja: 
ZA  4 
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 6. redne seje in 6. dopisne seje; 
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda; 
4. Potrditev osnutka poročila o nadzoru – transferji v Javni zavod OŠ Brezovica; 
5. Sklep o začetku nadzora zaključnega računa Občine Brezovica za leto 2015 in 

dogovor o izvedbi nadzora; 
6. Poročanje o sejah Občinskega sveta; 
7. Razno. 

 
Dnevni red je bil potrjen. 
 
 
AD 4 
Potrditev osnutka poročila o nadzoru – transferji v Javni zavod OŠ Brezovica 
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Vodja nadzora Daliborka Brčan je poročala kako je potekal nadzor. Pregledali so izstavljene 
račune, ki jih na občino OŠ izstavlja mesečno. Izdatki občine so v skladu s pogodbo, ki je 
sklenjena z OŠ Brezovica. Pri nadzoru ni bilo ugotovljenih nepravilnosti, zato NO ni podal 
priporočil. Osnutek poročila je bil poslan nadzorovani osebi, na poročilo ni bilo pripomb. 
Zato lahko osnutek potrdimo kot končno poročilo. V poročilo je potrebno dodati še številke 
dokumenta ipd. Potem ga bo predsednik podpisal in bomo poročilo poslali nadzorovani osebi. 
Na glasovanje je bil dan: 
 
SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje končno poročilo o nadzoru – transferji v Javni zavod 
OŠ Brezovica. 
 

Izid glasovanja: 
ZA  4 
PROTI  0 
Sklep je bil sprejet.  
 
 
AD 5 
Sklep o začetku nadzora zaključnega računa Občine Brezovica za leto 2015 in dogovor o 
izvedbi nadzora 
 
Z nadzorom bi predvidoma začeli po prvomajskih praznikih. Nadzor bo vodil predsednik NO. 
Nadzor zaključnega računa je zahtevnejši nadzor. Člani NO si bomo zaključni račun najprej 
ogledali. Objavljen je na spletni strani Občine Brezovica. Potem se bomo dogovorili, kaj 
bomo podrobneje pregledali. O natančnejšem poteku nadzora se bomo dogovarjali sproti. V 
obrazložitvah zaključnega računa so tudi pravne podlage, na podlagi katerih bomo lahko 
pregledali, če so se sredstva ustrezno trošila. Za pričetek nadzora moramo sprejeti sklep o 
začetku nadzora. Predsednik je dal na glasovanje: 
 
SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje sklep o pričetku nadzora zaključnega računa 
proračuna Občine Brezovica za leto 2015.  
 
Izid glasovanja: 
ZA  4 
PROTI  0 
Sklep je bil sprejet.  
 
 
AD 6 
Poročanje o sejah Občinskega sveta 
 
Od zadnje seje NO so potekale tri seje Občinskega sveta, dve redni in ena izredna. Na izredni 
seji so svetniki obravnavali Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne občinske 
gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode za 
leto 2016. Elaborat je bil potrjen, da bo cena za občane bolj sprejemljiva, bo del cene s 
subvencijo krila občina.  
 
Na 10. redni seji so svetniki obravnavali Odlok o obdelavi določenih vrst komunalnih 
odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, ki je 
potreben zaradi pričetka obratovanja centra Snage RCERO. Potrjen je bil pravilnik o 
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vrednotenju programov kulturnih dejavnosti, ki se financirajo iz proračuna občine ter letni 
program kulture za leto 2016. Najbolj pomembna točka dnevnega reda je bil sprejem 
Občinskega prostorskega načrta, ki je bil v pripravi kar nekaj let. Tudi OPN so svetniki 
sprejeli.  
 
Na 11. redni seji so svetniki potrdili elaborat o cenah pitne vode za leto 2016 ter letno 
poročilo Javnega komunalnega podjetja Brezovica. Sprejet je bil zaključni račun poračuna 
Občine Brezovica za leto 2015. Potrjen je bil pravilnik so sprejemu otrok v vrtec. Svetniki so 
potrdili mandat nadomestni svetnici, saj je ena od svetnic zaradi selitve odstopila s funkcije 
člana Občinskega sveta. Prejet je bil še mandat nadomestnemu članu Odbora za okolje in 
prostor.  
 
 
AD 7 
Razno 
 
Pod to točko ni bilo razprave. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 20:45. 
 
 
Zapisal:    
Gašper Jamnik 

 Predsednik NO Občine Brezovica     
Darko Jurca 


