ZAPISNIK
14. seje Nadzornega odbora (v nadaljevanju: NO), ki je bila 9.10.2013 ob 19.00 uri v
prostorih Občine Brezovica.
PRISOTNI: Mateja Vetrih, Gregor Fefer, Mira Gregorka, Andreja Kotar, Tomaž Kermavner
OSTALI PRISOTNI: Gašper Jamnik

AD 1
Ugotovitev sklepčnosti
Prisotnih je vseh pet članov NO, seja je sklepčna.
AD 2
Potrditev zapisnika 13. redne seje ter 3. dopisne seje
Predsednica je dala na glasovanje potrditev zapisnikov:
SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje zapisnika 13. redne seje ter 3. 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 13. redne seje ter 3. dopisne seje;
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda;
4. Pregled realizacije sklepov predhodne seje;
5. Poročanje o 20. redni seji občinskega sveta;
6. Nadzor javnega naročanja;
7. Nadzor javnega zavoda Vrtci Brezovica – pregled poslovnega poročila;
8. Nadzor poslovanja KS Vnanje Gorice;
9. Pobude članov NO;
10. Razno.
Dnevni red je bil potrjen.
AD 4
Pregled realizacije sklepov predhodne seje
Sklepi so bili realizirani, ni nerealiziranih sklepov s predhodnih sej.
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AD 5
Poročanje o 20. redni seji občinskega sveta
Župan je poročal o gradbenih delih v občini, največ je beseda tekla o kanalizaciji. Čistilna
naprava za vodo na Virju je za enkrat izpadla iz evropskih kohezijskih sredstev. Na Rakitni so
na kanalizacijo priklopili MKZ Rakitna. Zasadili so čistilno napravo, ki poizkusno obratuje,
da bodo izvajali monitoring. Nato se bo priključilo šolo, vrtec ter za tem še individualne
uporabnike. Za ureditev krožišča v Podpeči poteka javni razpis. Prišlo je do pritožb in
trenutno poteka revizija postopka na Državni revizijski komisiji. Ob Tržaški cesti se bo
gradila kolesarska steza, izvajalec del je že izbran, gradnja se bo financirala iz evropskih
sredstev. Energetska sanacija vrtca v Podpeči je zaključena, na razpis je občina prijavila še
energetsko sanacijo OŠ Preserje. Pripravlja se ureditev dveh oddelkov vrtca v Preserju. Za
gradnjo kanalizacije bo občina potrebovala kredit v vrednosti približno 3 milijone evrov.
Zadolževanje bo dolgoročno. MKZ Rakitna želi zgraditi nov objekt namesto dotrajanega
starega. Sredstva bi črpali iz evropskih skladov, občina kot lastnik pa bi morala zagotoviti 15
% denarja. Občina trenutno toliko sredstev nima. Zadeva bo šla v obravnavo na pristojen
odbor. Potrjena je bila polletna realizacija proračuna. Spremenjen je bil Odlok o zastavi in
grbu Občine Brezovica. Svetniki so potrdili odstop člana Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja ter potrdili novega člana. Potrjeni so bili še predlogi za občinska
priznanja za leto 2013. Predsednica je v potrditev predlagala:
SKLEP: Nadzorni odbor se je seznanil s poročilom iz 20. redne seje občinskega sveta.
Izid glasovanja:
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.
AD 6
Nadzor javnega naročanja
Člani NO smo nekajkrat obiskali občino, da bi dobili želeno gradivo za izvedbo nadzora.
Kljub obljubam in večkratnim prošnjam, vsega gradiva še vedno nismo prejeli. Na
dokumentacijo že dolgo čakamo, nadzor se predolgo vleče. Obrnili se bomo na župana, da
občina čim prej pripravi dokumentacijo. NO je glasoval:
SKLEP: Nadzorni odbor se bo obrnil na župana za dokumentacijo, da čim prej
končamo nadzor.
Izid glasovanja:
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.
AD 7
Nadzor javnega zavoda Vrtci Brezovica – pregled poslovnega poročila
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Najprej bomo pregledali poslovno poročilo, ki ga je potrebno poslati članom NO, ki bodo
sodelovali pri nadzoru. Nadzor se bo opravljal v skladu s smernicami, ki smo jih pridobili na
seminarjih. Članom NO naj se pošlje skenirano gradivo s seminarjev. Vrtcem Brezovica
bomo poslali sklep o izvedbi nadzora. Predsednica je dala na glasovanje:
SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje sklep o začetku nadzora poslovanja javnega zavoda
Vrtci Brezovica.
Izid glasovanja:
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.
AD 8
Nadzor poslovanja KS Vnanje Gorice
Tudi za pričetek nadzora poslovanja KS Vnanje Gorice bomo poslali sklep o izvedbi nadzora.
Vodja nadzora bo nato kontaktiral predsednika KS. Predsednica je dala na glasovanje:
SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje sklep o začetku nadzora poslovanja KS Vnanje
Gorice.
Izid glasovanja:
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.
AD 9
Pobude članov NO
Ni bilo pobud članov NO.
AD 10
Razno
Pod točko ni bilo razprave.
Seja je bila zaključena ob 20:00.
Zapisal:
Gašper Jamnik
Predsednica NO Občine Brezovica
Mateja Vetrih
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