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ZAPISNIK 

 

7. seje Nadzornega odbora (v nadaljevanju: NO), ki je bila 24.1.2012 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 

 

Prisotni so vsi člani NO, seja je sklepčna.  

 

AD 2 

Potrditev zapisnika 6. redne seje 
 

Popravi naj se, da občinski svet že dolgo ni prejel nobenega poročila NO, ne letnega, kot je 

bilo navedeno v zapisniku. Predsednica je dala na glasovanje zapisnik 6. redne seje NO:  

 

SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje zapisnika 6. redne seje s popravki.  

 

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 6. redne seje; 

3. Potrditev predlaganega dnevnega reda; 

4. Nadzor zaključnega računa za leto 2010 (osnutek poročila); 

5. Nadzor poslovanja KS Rakitna (osnutek poročila); 

6. Pobude članov NO; 

7. Razno. 

 

Dnevni red je bil potrjen. 

 

AD 4 

Nadzor zaključnega računa za leto 2010 (osnutek poročila) 
 

Obravnavali smo osnutek Poročila o nadzoru zaključnega računa Občine Brezovica za leto 

2010. Naslovna stran poročila naj se uredi in doda enotna glava NO. V bodoče se bo pri vseh 

poročilih uporabljala enaka oblika naslovne strani. 
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SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje osnutek Poročila o nadzoru zaključnega računa 

Občine Brezovica za leto 2010.  

 

Izid glasovanja: 
ZA  5 

PROTI  0 

Sklep je bil sprejet.  

 

AD 5 

Nadzor poslovanja KS Rakitna (osnutek poročila) 

 

Obravnavali smo osnutek Poročila o poslovanju KS Rakitna. Osnutek se bo uredil in dopolnil 

v skladu z razpravo. V skladu s poslovnikom NO je osnutek poročila potrebno poslati tudi 

županu. Predsednica je v potrditev predlagala: 

 

SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje osnutek Poročila o nadzoru poslovanja Krajevne 

skupnosti Rakitna.  

 

Izid glasovanja: 
ZA  5 

PROTI  0 

Sklep je bil sprejet.  

 

AD 6 

Pobude članov NO 

 

Spremeniti bi bilo potrebno Poslovnik Nadzornega odbora, da bi lahko imeli tudi 

korespondenčne seje, saj obstoječi poslovnik tega ne dopušča. Vsem članom NO naj se pošlje 

obstoječi poslovnik, da bomo nanj lahko podali pripombe in predloge za spremembe.  

 

AD 7 

Razno 

 

V proračunu NO so namenjena sredstva za izobraževanje in strokovno literaturo. V kolikor bo 

kakšen primeren seminar se ga bomo lahko udeležili. Nabavi se lahko strokovna literatura, ki 

bi prišla prav pri opravljanju nadzorov – na primer s področja javnega naročanja. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 20:30. 

 

 

Zapisal:    

Gašper Jamnik 

 

Predsednica NO Občine Brezovica     

Mateja Vetrih 


