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ZAPISNIK 

 
17. seje Nadzornega odbora (v nadaljevanju: NO), ki je bila 13.5.2014 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 16. redne seje 

 
Predsednica je dala na glasovanje potrditev zapisnika:  
 
SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje zapisnika 16. 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 16. redne seje; 
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda; 
4. Pregled realizacije sklepov predhodne seje; 
5. Poročanje o 23. in 24. redni seji občinskega sveta; 
6. Osnutek poročila o poslovanju KS Vnanje Gorice; 
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 

Poročanje o 23. in 24. redni seji občinskega sveta 

 
Na 23. redni seji je župan podal aktualne informacije glede gradnje kanalizacije in ostalih del, 
ki se izvajajo v občini. Bile so težave s sporazumom za sofinanciranje gradnje kanalizacije, ki 
še ni bil podpisan. Sedaj je sporazum podpisan. Občino je prizadel žled, največ škode je bilo 
na javni razsvetljavi, država je imela največ škode na elektroenergetskem omrežju. Bila je 
podana pobuda za ukinitev KS oziroma spremembo pravnega statusa. Na seji je bil sprejet 
zaključni račun proračuna za leto 2013. Sprejet je bil odstop občinskega svetnika, potrjena je 
bila nadomestna svetnica do konca mandata. Občinski svet je obravnaval prodajo parcel, 
prodajo ene parcele niso potrdili. Obravnavali so še imenovanje direktorja JKP Brezovica. 
Predlagan je bil en kandidat, vendar se je odločanje o direktorju premaknilo na naslednjo sejo. 
Na 24. redni seji je župan predstavil tekoče zadeve, ki se dogajajo v občini. Sprejet je bil 
rebalans proračuna za leto 2014. V sklopu rebalansa je bilo omogočeno napredovanje nekaj 
javnim uslužbencem, ki izpolnjujejo pogoje. Na seji je odstopno izjavo podal eden od 
svetnikov. Potrjene so bile nove cene pitne vode, dopolnjen je bil tudi cenik JKP Brezovica. 
Sprejeto je bilo pozitivno mnenje za kandidatko za ravnateljico Vrtcev Brezovica, ki je bila 
edina, ki se je prijavila na razpis. Svetniki so potrdili Občinsko volilno komisijo. Potrjen je bil 
sklep, da se sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij v OŠ Preserje in Brezovica ne krije iz 
dejavnosti šol, ampak se vknjiži terjatev do ministrstva. Razpis za direktorja JKP Brezovica je 
bil razveljavljen, zdajšnja direktorica je bila imenovana za vršilca dolžnosti za obdobje enega 
leta. Predsednica je v potrditev predlagala: 
 
SKLEP: Nadzorni odbor se je seznanil s poročilom iz 23. ter 24. redne seje občinskega 

sveta. 

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

Osnutek poročila o poslovanju KS Vnanje Gorice 

 
Pregledali smo osnutek poročila in podali pripombe. Potrebnih je nekaj manjših popravkov – 
dodati je potrebno številko, datum ter na kateri seji je bil osnutek sprejet. Dodati je potrebno 
še sklicevanje na statut v členu, da mora administrativno pomoč krajevnim skupnostim 
zagotavljati občina. NO je glasoval: 
 
SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje osnutek poročila o poslovanju KS Vnanje Gorice s 

popravki. 

 

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

Pobude članov NO 
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Predsednica NO predlaga, da bi do poletnih počitnic zaključili vse nadzore. Potrebno je 
izvesti še nadzor zaključnega računa proračuna za leto 2013, pri katerem bomo sodelovali vsi 
člani NO. Sprejet je bil sklep o nadzoru zaključnega računa za leto 2012, potrebo je popraviti 
sklep, da se bo nadzor nanašal na leto 2013. Članom NO se naj posreduje zaključni račun za 
leto 2013 ter navodila za pripravo. Predviden datum za obisk na občini je torek, 20.5.2014. 
Dopolniti je potrebno še tabelo o izpolnjevanju priporočil, da se bo lahko preverilo 
upoštevanje poročil in bomo lahko podali končno poročilo.  
 

AD 8 

Razno 

 
Ni bilo razprave. 
 
Seja je bila zaključena ob 20:30. 
 
 
Zapisal:    
Gašper Jamnik 

Predsednica NO Občine Brezovica     
Mateja Vetrih 


