
 1

ZAPISNIK 
 
8. seje Nadzornega odbora (v nadaljevanju: NO), ki je bila 4.10.2016 ob 20.00 uri v 
prostorih Občine Brezovica. 
 
PRISOTNI:  Darko Jurca, Patricija Kozin, Daliborka Brčan, Bojana Bačar, Andreja Kotar.  
 
OSTALI PRISOTNI: Gašper Jamnik 
 
 
AD 1 

Ugotovitev sklepčnosti 
 
Prisotni so vsi člani NO, seja je sklepčna.  
 
 
AD 2 

Potrditev zapisnika 7. redne seje 
 
Na zapisnika ni bilo pripomb. Predsednik je dal na glasovanje:  
 
SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje zapisnik 7. 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 7. redne seje; 
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda; 
4. Obravnava poročila o zaključnem računu proračuna za leto 2015; 
5. Dogovor o naslednjem nadzoru; 
6. Poročanje o sejah Občinskega sveta; 
7. Razno. 

 
Dnevni red je bil potrjen. 
 
 
AD 4 

Obravnava poročila o zaključnem računu proračuna za leto 2015 
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Vmes so bili dopusti, zadeva se je nekoliko zavlekla. Zaključni račun je bil sprejet v marcu. 
Vsi člani so prejeli osnutek poročila o nadzoru. Ugotovitev glede NRP-jev je, da se naj 
pripravljajo v skladu s predpisi v vseh fazah. Obrazložitve niso najboljše, ponavljajo se od 
prejšnjih let. Niso podani razlogi, zakaj prihaja do neporavnanih obveznosti. Namenski 
prihodki in poraba se ne spremljajo, potrebno je vzpostaviti sistem spremljanja. V osnutek 
poročila je potrebno dodati še številke in datume. Na osnutek člani NO niso imeli dodatnih 
pripomb. Osnutek se bo posredoval Občinski upravi, nanj lahko podajo pripombe. V kolikor 
ne bo pripomb, bomo dopisno potrdili končno poročilo o nadzoru. Na glasovanje je bil dan: 
 
SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje osnutek poročila o nadzoru zaključnega računa 

proračuna Občine Brezovica za leto 2015.  

 

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

Dogovor o naslednjem nadzoru 
 
Naslednji je predviden nadzor nad podjemnimi pogodbami, ki se bo izvajal v oktobru. 
Predsednik je dal na glasovanje: 
 
SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje sklep o pričetku nadzora podjemnih pogodb.  
 
Izid glasovanja: 
ZA  5 
PROTI  0 
Sklep je bil sprejet.  
 
V okviru izrednega nadzora bi pregledali poslovanje občine v letu 2016 na področju 
dejavnosti občinske uprave – stroški čistil in storitev ter stroški pisarniškega materiala. 
Nadzor se bo izvajal v oktobru in novembru. Predsednik je dal na glasovanje: 
 
SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje sklep o pričetku nadzora poslovanja Občine 

Brezovica na področju dejavnosti občinske uprave – stroški čistil in storitev ter stroški 

pisarniškega materiala v letu 2016.  
 
Izid glasovanja: 
ZA  5 
PROTI  0 
Sklep je bil sprejet.  
 
 
AD 6 

Poročanje o sejah Občinskega sveta 
 
Prejšnji teden je potekala 13. redna seja Občinskega sveta. Bistvena točka je bila sprejem I. 
rebalansa proračuna za leto 2016. Svetniki so imeli kar nekaj pripomb, saj naj nebi bili dovolj 
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informirani o projektih občine, ki so se pojavili v rebalansu. Finančni odbor se je sestal 
dvakrat in potrdil rebalans proračuna.  
Precej debate je bilo pod točko pobude in vprašanja. Župan je podal tekoče informacije v 
zvezi z dogajanjem v občini. Predstavil je terminski plan izgradnje avtocestnega priključka. S 
podžupanom sta bila na Direkciji za infrastrukturo v zvezi z obvozno cesto, ki se navezuje na 
nov avtocestni izvoz. Za pričetek aktivnosti mora občina najprej sprejeti OPPN za cesto od 
Vnanjih proti Notranjim Goricam ob železnici. Pričela se je gradnja nove vodarne na Virju. 
Obnavlja se cesta skozi Goričico. Uvedena je avtobusna linija do Goričice, avtobus vozi 8x na 
dan. Za vrtec v Notranjih Goricah je bil izbran izvajalec, vrednost del je 1,8 milijona €, 
projektantska ocena je bila 2,6 milijona €. Čaka se gradbeno dovoljenje. Pred gradnjo vrtca bo 
potrebno zgraditi nov gasilski dom na novi lokaciji. Ekološki otoki so pogosto neurejeni, 
odlaga se marsikaj. Zabojnike bi vsi morali imeti doma. Zato se bodo ekološki otoki ukinili. 
Ostali bodo samo zabojniki za steklo. Snaga bo preverila, kdo nima zabojnikov doma. 
Verjetno se bodo po gospodinjstvih uvedli tudi zabojniki za papir.  
V zvezi z gradnjo vrtca so svetniki sprejeli obvezno razlago OPN, ki je podlaga za pridobitev 
gradbenega dovoljenja.  
Svetniki so v prvem branju obravnavali nov statut, saj je zdajšnji že zastarel in ni usklajen z 
novo zakonodajo. Statut se bo potrjeval na naslednji seji, saj so svetniki določili rok za 
posredovanje morebitnih pripomb, preden se statut sprejme.  
Občinski svet je še potrdil dobitnike priznanj za leto 2016, ki bodo podeljena na osrednji 
slovesnosti v sklopu občinskega praznika.  
 
AD 7 

Razno 
 
Pod točko ni bilo razprave. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 21:00. 
 
 
Zapisal:    
Gašper Jamnik 

 Predsednik NO Občine Brezovica     
Darko Jurca 


