ZAPISNIK
11. seje Nadzornega odbora (v nadaljevanju: NO), ki je bila 13.3.2013 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
Prisotnih je vseh pet članov NO, seja je sklepčna.
AD 2
Potrditev zapisnika 10. redne in 2. dopisne seje
V zapisniku 10. redne seje pod točko AD 9 naj se popravi, da se bo pregledalo nekaj javnih
naročil. Predsednica je dala na glasovanje potrditev zapisnikov:
SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje zapisnik 10. redne in 2. dopisne 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 10. redne in 2. dopisne seje;
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda;
4. Pregled realizacije sklepov predhodne seje;
5. Poročanje o 16. in 17. redni seji občinskega sveta;
6. Potrditev osnutka poročila nadzora "Poslovanje na področju Osnovne šole Preserje";
7. Pregled stanja nadzorov v teku;
8. Pobude članov NO;
9. Razno.
Dnevni red je bil potrjen.
AD 4
Pregled realizacije sklepov predhodne seje
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Prejeli smo revizijsko poročilo, ki ga bomo doma podrobneje prebrali in se nato o zadevi
pogovorili. Predsednica je dala na glasovanje:
SKLEP: Sklepi predhodne seje so realizirani.
Izid glasovanja:
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.
AD 5
Poročanje o 16. in 17. redni seji občinskega sveta
V občini se precej dogaja na področju infrastrukture. Občina Brezovica kandidira za sredstva
za energetsko sanacijo javnih objektov. Za kanalizacijo bo občina črpala kohezijska sredstva.
Težava je, ker se finančna perspektiva izteče do leta 2015, zato bo malo časa za realizacijo
projektov. Občina je prodala na javni dražbi dve zemljišči. Svetniki so potrdili predstavnike
Občine Brezovica v Svet javnih zavodov OŠ Preserje in OŠ Brezovica. Predsednica je v
potrditev predlagala:
SKLEP: Nadzorni odbor se je seznanil s poročilom s 16. in 17. redne seje občinskega
sveta.
Izid glasovanja:
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.
AD 6
Potrditev osnutka poročila nadzora "Poslovanje na področju Osnovne šole Preserje"
Obravnavali smo osnutek poročila. Pri nadzoru ni bilo ugotovljenih večjih pomanjkljivosti in
nepravilnosti. Pri nadzoru smo opazili, da Občina Brezovica izvaja tudi in – house javna
naročila. V sklopu nadzora javnih naročil bomo podrobneje pregledali tudi katero od in –
house naročil. NO je glasoval:
SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje osnutek poročila nadzora "Poslovanje na področju
Osnovne šole Preserje".
Izid glasovanja:
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.
AD 7
Pregled stanja nadzorov v teku
Trenutno poteka nadzor poslovanja KS Notranje Gorice. Dobili smo potrebne informacije in
dokumentacijo. Približno do konca marca bo pripravljen osnutek poročila. Potem bomo
nadaljevali z nadzorom javnega naročanja. Občina nima evidence javnih naročil, pregled po
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pred obremenitvah pa je preveč splošen. Zaradi tega bomo ponovno obiskali računovodstvo,
da prejmemo ustreznejše podatke. Predsednica je dala na glasovanje:
SKLEP: Nadzorni odbor se je seznanil s stanjem dveh nadzorov.
Izid glasovanja:
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.
AD 8
Pobude članov NO
Pod to točko ni bilo razprave.
AD 9
Razno
Prejeli smo prošnjo občinske uprave za mnenje glede obračuna stroškov prevoza na delo.
Zadevo si bomo prebrali in se nato o temu pogovorili.
Od Županovega dobrodelnega sklada smo dobili prošnjo, da se preveri njihovo poslovanje.
Preden bi se odločili za morebiten nadzor, se je potrebno pogovoriti z županom. Dobiti
moramo dodatne informacije, na podlagi tega bi lahko dali usmeritve in osnovna načela.
Glasovali smo:
SKLEP: Nadzorni odbor bo zadevi preučil.
Izid glasovanja:
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.
Na naslednji seji moramo sprejeti še poročilo o delu v letu 2012 ter plan dela za leto 2013.
Člani bomo razmislili, katere nadzore bi izvedli. Izvesti je potrebno še nadzor poslovanja KS
Vnanje Gorice. Drugi nadzori bi lahko bili na primer nadzor transferjev v JKP Brezovica,
področje gospodarstva, nadzor razpisa za zaposlenega… Pripraviti je potrebno tabelarični
pregled ugotovitev nadzorov in sprejetih ukrepov.
Seja je bila zaključena ob 20:45.
Zapisal:
Gašper Jamnik
Predsednica NO Občine Brezovica
Mateja Vetrih
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