ZAPISNIK
13. seje Nadzornega odbora (v nadaljevanju: NO), ki je bila 4.7.2013 ob 19.00 uri v
prostorih Občine Brezovica.
PRISOTNI: Mateja Vetrih, Gregor Fefer, Mira Gregorka, Andreja Kotar
OSTALI PRISOTNI: Gašper Jamnik

AD 1
Ugotovitev sklepčnosti
Prisotni so štirje člani NO, seja je sklepčna.
AD 2
Potrditev zapisnika 12. redne seje
Predsednica je dala na glasovanje potrditev zapisnika:
SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje zapisnik 12. 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 12. redne seje;
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda;
4. Pregled realizacije sklepov predhodne seje;
5. Program dela Nadzornega odbora za leto 2013;
6. Osnutek poročila "Poslovanje KS Notranje Gorice";
7. Poročanje o 19. redni seji občinskega sveta;
8. Pobude članov NO;
9. Razno.
Dnevni red je bil potrjen.
AD 4
Pregled realizacije sklepov predhodne seje
Zadeve, o katerih smo se pogovarjali na prejšnji seji, so bile realizirane. Predsednica je dala
na glasovanje:
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SKLEP: Sklepi predhodne seje so realizirani.
Izid glasovanja:
ZA
4
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.
AD 5
Program dela Nadzornega odbora za leto 2013
Pregledali smo osnutek programa dela in finančnega načrta NO za leto 2013. V tabeli s
predvidenimi nadzori, je potrebno še označiti, kdo bo vodja pri posameznih nadzorih.
Predsednica je v potrditev predlagala:
SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje program dela in finančni načrt NO za leto 2013.
Izid glasovanja:
ZA
4
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.
AD 6
Osnutek poročila "Poslovanje KS Notranje Gorice"
Pregledali smo osnutek poročila in se seznanili z ugotovitvami. NO je glasoval:
SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje osnutek poročila "Poslovanje KS Notranje Gorice".

Izid glasovanja:
ZA
4
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.
AD 7
Poročanje o 19. redni seji občinskega sveta
Župan je predstavil aktivnosti in projekte, ki so trenutno v teku v občini. Podpisana je bila
pogodba za izgradnjo čistilne naprave ter pogodba za energetsko sanacijo vrtca v Podpeči.
Potrjen je bil Odlok o oglaševanju, Odlok o odvajanju komunalne in padavinske vode ter
Pravilnik o subvencijah za otroke, ki ne obiskujejo organizirane predšolske vzgoje –
zmanjšala se je višina subvencije. Svetniki so podali pozitivna in negativna mnenja
kandidatom za ravnatelja OŠ Brezovica. Predsednica je dala na glasovanje:
SKLEP: Nadzorni odbor se je seznanil s poročilom iz 19. redne seje občinskega sveta.
Izid glasovanja:
ZA
4
PROTI
0
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Sklep je bil sprejet.
AD 8
Pobude članov NO
Ni bilo pobud članov NO.
AD 9
Razno
Pod točko ni bilo razprave.

Seja je bila zaključena ob 20:40.
Zapisal:
Gašper Jamnik
Predsednica NO Občine Brezovica
Mateja Vetrih
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