ZAPISNIK
2. seje Nadzornega odbora (v nadaljevanju: NO), ki je bila 13.1.2015 ob 19.00 uri v
prostorih Občine Brezovica.
PRISOTNI: Gregor Fefer, Andreja Kotar, Patricija Kozin, Daliborka Brčan, Darko Jurca
OSTALI PRISOTNI: Gašper Jamnik

AD 1
Ugotovitev sklepčnosti
Prisotnih je vseh pet članov NO, seja je sklepčna.
AD 2
Potrditev zapisnika 1. redne seje
Predsednik je dala na glasovanje potrditev zapisnika:
SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje zapisnik 1. redne seje.
Izid glasovanja:
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.
AD 3
Potrditev predlaganega dnevnega reda
Prejeli smo obvestilo s strani občinske uprave glede sklenitve dodatka k pogodbi za Odvajanje
in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice – izgradnja kanalizacije in čistilne naprave v
občini Brezovica. Zadevo bomo obravnavali pod točko razno. NO je glasoval o sledečem
dnevnem redu:
DNEVNI RED:
1. Ugotovitev sklepčnosti;
2. Potrditev zapisnika 1. redne seje;
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda;
4. Poročanje o 3. redni seji občinskega sveta;
5. Plan dela Nadzornega odbora za leto 2015;
6. Pobude članov NO;
7. Razno.
Dnevni red je bil potrjen.
AD 4
Poročanje o 3. redni seji občinskega sveta
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Na seji je župan najprej poročal o aktualnih zadevah v občini – predvsem o gradnji
kanalizacije in asfaltiranju cest pred zimo. Tiste ceste, ki niso bile asfaltirane, bodo urejene
marca, ko ponovno začne obratovati asfaltna baza. Občina je po ugodni ceni kupila parcelo na
Rakitni poleg pokopališča, ki bo lahko namenjena širitvi pokopališča. Kupljene so bile tudi
parcele, ki v naravi predstavljajo površino jezera pod Krimom ter del obale. Jezero je naravni
spomenik, ki je do sedaj bilo v privatni lasti. Na področju družbenih dejavnosti je zaključen
razpis za ureditev dveh oddelkov vrtca v Preserju. Dela naj bi bila zaključena do septembra.
Na seji je bil sprejet proračun za leto 2015. Po novem letu bo občina vzela kratkoročni kredit,
da se bodo lahko tekoče obveznosti tekoče plačevale. Sprejeta je bila višina točke za obračun
nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč. Svetniki so obravnavali spremembo Odloka o
subvencioniranju varstva otrok, ki ne obiskujejo vrtca. Sprejeta je bila sprememba, da tisti
starši, ki imajo pozitivno odločbo o sprejetju otroka v vrtec, ne dobijo subvencije, če otroka
potem ne dajo v vrtec. Potrjena je bila sprememba sklepa o določitvi cen posameznih
programov za predšolsko vzgojo – če otrok v vrtec ni bil sprejet na začetku meseca, so starši
morali plačati za cel mesec, sedaj se bo obračunalo po dnevih. Svetniki so sprejeli sklep o
dodatnem znižanju plačila vrtca za en razred, če imajo starši stanovanjski kredit. Na koncu je
bil potrjen še Letni program športa za leto 2015 ter določena cena k pomoči na domu.
Predsednik je dal na glasovanje:
SKLEP: Nadzorni odbor se je seznanil s poročilom iz 3. redne seje občinskega sveta.
Izid glasovanja:
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.
AD 5
Plan dela Nadzornega odbora za leto 2015
Predsednik je predlagal, da bi izvedli štiri nadzore, več je realno težko izpeljati. Dva nadzora
bi opravili v pomladanskem in dva v jesenskem času.
Predlagani so naslednji nadzori:
- Energetska sanacija OŠ Preserje – čas izvedbe marec, april. Pri nadzoru bomo
sodelovali vsi člani NO. Vodja bo Gregor Fefer.
- Zaključni račun 2014 – čas izvedbe maj, junij. Pri nadzoru bomo sodelovali vsi člani
NO. Vodja nadzora bo Gregor Fefer.
- Transferji v javni zavod OŠ Brezovica – čas izvedbe oktober. Pri nadzoru bodo
sodelovali Andreja Kotar, Darko Jurca in Daliborka Brčan. Vodja nadzora bo Andreja
Kotar.
- Izredni nadzor – čas izvedbe november, december. Pri nadzoru bosta sodelovala
Gregor Fefer in Patricija Kozin.
Občani so predlagali za nadzor razpis za direktorja JKP Brezovica. Glede na to, da direktor ni
bil izbran ter je bil razpis razveljavljen, poleg tega je izvoljen že nov Nadzorni svet, zadeve ne
bomo pregledovali saj ni smiselno.
Predsednik bo pripravil končni plan NO za leto 2015, ki ga bomo potrdili na dopisni seji. Ko
bo plan dela potrjen, ga bomo posredovali v vednost občinskemu svetu.
Ko bomo pričeli z nadzorom, bo odgovorna oseba občinske uprave zadevo najprej
predstavila. Nato bomo prejeli dokumentacijo. Po pregledu dokumentacije bomo postavili še
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morebitna vprašanja in nato pripravili osnutek poročila. Na osnutek poročila ima nadzorovani
organ še možnost pripomb v 15 dneh, nato se sprejme končno poročilo. Glasovali smo o:
SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje osnutek plana dela za leto 2015. Končni plan dela
bomo potrdili na dopisni seji.
Izid glasovanja:
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.
AD 6
Pobude članov NO
Pod točko ni bilo razprave.
AD 7
Razno
Člani NO se strinjamo, da se seje tudi v bodoče sklicujejo ob torkih, vendar raje ob 18. uri in
ne ob 19. uri, tako kot danes.
Pregledali smo obvestilo, ki smo ga prejeli s strani občinske uprave. Predsednik je dal na
glasovanje sklep:
SKLEP: Nadzorni odbor se je seznanil z obvestilom občinske uprave, da namerava
Občina Brezovica za dodatne gradnje izvesti postopek sklenitve dodatka št. 6 k pogodbi
št. 43011-03/2011-K za izvedbo projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju
Ljubljanice (1. sklop), izgradnja kanalizacije in čistilne naprave v občini Brezovica«.
Izid glasovanja:
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.
Seja je bila zaključena ob 20:15.
Zapisal:
Gašper Jamnik
Predsednik NO Občine Brezovica
Gregor Fefer
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