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ZAPISNIK 

 
18. seje Nadzornega odbora (v nadaljevanju: NO), ki je bila 20.8.2014 ob 20.00 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 17. redne seje 

 
Predsednica je dala na glasovanje potrditev zapisnika:  
 
SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje zapisnik 17. 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 17. redne seje; 
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda; 
4. Pregled realizacije sklepov predhodne seje; 
5. Poročanje o 25. redni seji občinskega sveta; 
6. Osnutek poročila o nadzoru zaključnega računa za leto 2013; 
7. Pregled izpolnjevanja priporočil NO; 
8. Pobude članov NO; 
9. Razno. 

 
Dnevni red je bil potrjen. 
 
AD 4 

Pregled realizacije sklepov predhodne seje 
 
Sklepi s predhodne seje so bili realizirani. 
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AD 5 

Poročanje o 25. redni seji občinskega sveta 

 
Na 25. redni seji je župan podal aktualne informacije glede gradnje kanalizacije v občini. 
Energetska sanacija OŠ Preserje bo zaključena do novega šolskega leta. Potrjen je bil DIIP za 
gradnjo nadomestnega objekta MKZ Rakitna. Projekt bodo financirali iz evropskih in lastnih 
sredstev, saj trenutno občina nima sredstev za ta namen. Svetniki so potrdili nadomestnega 
svetnika gospoda Vidmarja, ki je zasedel mesto po odstopu gospoda Jesiha na predhodni seji 
občinskega sveta. Predsednica je v potrditev predlagala: 
 
SKLEP: Nadzorni odbor se je seznanil s poročilom iz 25. redne seje občinskega sveta. 

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

Osnutek poročila o nadzoru zaključnega računa za leto 2013 

 
Pregledali smo osnutek poročila. Potrebnih je nekaj manjših pravopisnih popravkov, pripomb 
na vsebino ni bilo. Osnutek je potrebno dopolniti s številko zadeve in številko sklepa o 
nadzoru. NO je glasoval: 
 
SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje osnutek poročila o nadzoru zaključnega računa 

Občine Brezovica za leto 2013. Osnutek se posreduje nadzorovanemu organu, rok za 

posredovanje odzivnega poročila je 7 dni.   

 

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

Pregled izpolnjevanja priporočil NO 

 
Občinski upravi je bil posredovan pregled priporočil iz opravljenih nadzorov. Še vedno nismo 
prejeli odgovora in dokazil, da so bila priporočila upoštevana. Tabelo s priporočili se dopolni 
še z ugotovitvami in priporočili iz osnutkov nadzora o poslovanju KS Vnanje Gorice ter 
nadzora zaključnega računa za leto 2013. Tabelo se ponovno posreduje v.d. direktorja 
občinske uprave ter se postavi rok za odgovore 7 dni. Odgovore in dokazila se posreduje 
vsem članom NO, da preverijo po posameznih nadzorih, če so bila priporočila izpolnjena.  
 
AD 8 

Pobude članov NO 

 
Ni bilo pobud članov NO. 
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AD 9 

Razno 

 
S strani KPK smo prejeli dopis v zvezi z javnim naročilom glede izdaje občinskega glasila. 
Zadevo je NO pregledal v sklopu nadzora javnega naročanja. Predsednica je dala na 
glasovanje: 
 
SKLEP: Nadzorni odbor se je seznanil z obvestilom KPK. Postopek javnega naročila 

bomo preverili v sklopu pregleda uresničevanja priporočil iz nadzorov. 

 

Izid glasovanja: 
ZA  5 
PROTI  0 
Sklep je bil sprejet.  
 
 
Seja je bila zaključena ob 21:20. 
 
 
Zapisal:    
Gašper Jamnik 

Predsednica NO Občine Brezovica     
Mateja Vetrih 


