ZAPISNIK
5. seje Nadzornega odbora (v nadaljevanju: NO), ki je bila 15.11.2011 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
Prisotni so vsi člani NO, seja je sklepčna.
AD 2
Potrditev zapisnika 4. redne seje
Predsednica je dala na glasovanje zapisnik 4. redne seje NO:
SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje zapisnika 4. redne 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 4. redne seje;
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda;
4. Pregled realizacije sklepov predhodne seje;
5. Poročanje o 8. in 9. redni seji občinskega sveta;
6. Obravnava poročila o Nadzoru zaključnega računa za leto 2010;
7. Najava nadzora za preverjanje finančnega poslovanja KS Rakitna in KS Brezovica;
8. Pobude članov NO.
Dnevni red je bil potrjen.
AD 4
Pregled realizacije sklepov predhodne seje
Na občini morajo pripraviti še seznam vseh posrednih proračunskih uporabnikov z višino
sredstev. Ostali sklepi so bili realizirani. Predsednica NO je dala na glasovanje:
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SKLEP: Sklep pod 4. točko na prejšnji seji ni v celoti realiziran, pripravi naj se ustrezen
pregled proračunskih uporabnikov z višino sredstev.
Izid glasovanja:
ZA
4
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.
AD 5
Poročanje o 8. in 9. redni seji občinskega sveta
Na 8. redni seji je bil potrjen Odlok o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo
in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Brezovica. Potrjen je bil
Odlok o javni razsvetljavi v občini ter predstavljen Odlok o oglaševanju v občini. Sprejet je
bil sklep o spremenjenem načinu odvoza odpadkov. Na seji je bila dana pobuda za
spremembo statusa krajevnih skupnosti oziroma za ukinitev.
Na 9. redni seji se rebalans proračuna ni obravnaval, saj so točko umaknili z dnevnega reda.
Dano je bilo soglasje lokalne skupnosti za prirejanje posebnih iger na srečo na področju
Mestne občine Ljubljana. Razveljavil se je Odlok o skupni revizijski službi za več občin, saj
niso pridobili ustreznega kandidata. Predstavljen je bil Odlok o komunalnih taksah v občini.
Potrdile so se spremembe cen zimske službe. Sprejeti so bili trije čistopisi odlokov o
ustanovitvi javno vzgojno-izobraževalnih zavodov. Svetniki so potrdili predlog za člana v
nadzornem svetu Javnega holdinga Ljubljana ter dali županu pooblastilo za zastopanje občine
na Skupščini in Svetu ustanoviteljev Javnega holdinga Ljubljana.
Predsednica je v potrditev predlagala:
SKLEP: Nadzorni odbor se je seznanil s povzetkom informacij z 8. in 9. redne seje
občinskega sveta.
Izid glasovanja:
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.
AD 6
Obravnava poročila o Nadzoru zaključnega računa za leto 2010
Pripravljen je osnutek poročila o Nadzoru zaključnega računa za leto 2010. Osnutek smo
obravnavali in nanj podali pripombe. V poročilu je potrebno navesti, katere pravne podlage so
kršene. V priporočilih je potrebno združiti ugotovitve iz poročila na pregleden način. Takšen
način in oblika naj se uporablja pri vseh nadzorih v prihodnosti.
SKLEP: Osnutek poročila o Nadzoru zaključnega računa za leto 2010 se dopolni v
skladu s podanimi pripombami.
Izid glasovanja:
ZA
5
PROTI
0
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Sklep je bil sprejet.
AD 7
Najava nadzora za preverjanje finančnega poslovanja KS Rakitna in KS Brezovica
Nekaj pravnih podlag in dokumentov potrebnih za nadzor poslovanja KS Brezovica in KS
Rakitna smo že prejeli. Obvestilo o nadzoru ter sklep o nadzoru je pripravljen. Občina in
krajevne skupnosti bi v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju in uredbo morale imeti
popis premoženja. Prihodki in odhodki krajevnih skupnosti so del občinskega proračuna. Ko
bosta poslani obvestili in sklepa o nadzoru, se bo kontaktiralo predsednika krajevnih
skupnosti Brezovica in Rakitna o podrobnostih glede začetka nadzora.
AD 8
Pobude članov NO
Ni bilo pobud članov.

Seja je bila zaključena ob 20:40.

Zapisal:
Gašper Jamnik
Predsednica NO Občine Brezovica
Mateja Vetrih
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