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ZAPISNIK 

 
16. seje Nadzornega odbora (v nadaljevanju: NO), ki je bila 26.2.2014 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 15. redne seje 

 
Predsednica je dala na glasovanje potrditev zapisnika:  
 
SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje zapisnika 15. redne 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 15. redne seje; 
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda; 
4. Pregled realizacije sklepov predhodne seje; 
5. Končno poročilo o Nadzoru javnega naročanja; 
6. Osnutek poročila o Nadzoru poslovanja javnega zavoda Vrtci Brezovica; 
7. Pobude članov NO; 
8. 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 

Končno poročilo o Nadzoru javnega naročanja 

 
Župan je dejal, da bodo posredovali odgovor na osnutek poročila. Bili smo pri njemu na 
razgovoru. Pregledali smo vse ugotovitve, župan je podal pojasnila. Občina pripravlja javni 
razpis za obveščanje javnosti. V zvezi s to zadevo so morali posredovati dokumentacijo tudi 
na Komisijo za preprečevanje korupcije. S strani občinske uprave smo prejeli še nekaj 
dokumentacije in obrazložitev, ki smo jih pregledali. Končno poročilo se ne bo spremenilo. 
Predsednica je v potrditev predlagala: 
 
SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje končno poročilo o Nadzoru javnega naročanja. 

 
Izid glasovanja: 
ZA  5 
PROTI  0 
Sklep je bil sprejet.  
 
AD 6 

Osnutek poročila o Nadzoru poslovanja javnega zavoda Vrtci Brezovica 

 
Pregledali smo osnutek poročila in podali pripombe. Potrebnih je nekaj manjših popravkov. 
NO je glasoval: 
 
SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje osnutek poročila o Nadzoru poslovanja javnega 

zavoda vrtci Brezovica s popravki. 

 

Izid glasovanja: 
ZA  5 
PROTI  0 
Sklep je bil sprejet.  
 
AD 7 

Pobude članov NO 

 
Občinski svet bo na naslednji seji obravnaval zaključni račun za leto 2013. Izdali smo sklep 
za nadzor zaključnega računa za leto 2012. Bolj primerno bi bilo, da pregledamo zaključni 
račun za leto 2013 in bi opustili pregled zaključnega računa za leto 2012. Na naslednji seji 
bomo potrdili sklep o začetku nadzora.  
 

AD 8 

Razno 

 
Ni bilo razprave. 
 
Seja je bila zaključena ob 20:15. 
 
Zapisal:    
Gašper Jamnik 

Predsednica NO Občine Brezovica     
Mateja Vetrih 


