ZAPISNIK
3. seje Nadzornega odbora (v nadaljevanju: NO), ki je bila 2.6.2015 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 2. redne seje ter 1., 2. in 3. dopisne seje
Predsednik je dala na glasovanje potrditev zapisnikov:
SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje zapisnike 2. redne seje ter 1., 2. in 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 2. redne seje in 1., 2. in 3. dopisne seje;
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda;
4. Poročanje o 4. in 5. redni seji občinskega sveta;
5. Potrditev končnega poročila o nadzoru energetske sanacije OŠ Preserje;
6. Obravnava izrednega nadzora;
7. Razno.
Dnevni red je bil potrjen.
AD 4
Poročanje o 4. in 5. redni seji občinskega sveta
Inšpekcija je pregledala statut in poslovnik občine ter druge akte. Imeli so pripombo, da
prisotnost predstavnika NO na seji občinskega sveta ni potrebna. Uradno o zadevi še nismo
bili obveščeni. Na 4. redni seji je župan predstavil potek gradnje kanalizacije in čistilnih
naprav. V Preserju se izvaja gradnja dveh oddelkov vrtca v prosvetnem domu, otvoritev
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prostorov bo septembra. Župan je povedal, da se je znižala glavarina za 25 € na prebivalca,
kar pomeni kar nekaj manj prihodkov za občine. Svetniki so potrdili spremembe pravilnika o
sprejemu otrok v vrtec. Za direktorja JKP Brezovica je bila potrjena Monika Pulko Jurca.
Tudi na 5. redni seji je župan govoril o poteku gradbenih projektov v občini. Na Rakitni se bo
zgradilo novo vodno zajetje iz sredstev amortizacije Vo-Ka. Župan je podal informacije v
zvezi s centrom za odpadke RCERO. Vključenih bo veliko občin, naša občina je solastnik
Holdinga. Opravljen je bil sestanek z ministrom glede evropskih sredstev, ki jih pričakujemo
za izgradnjo čistilne naprave za vodo na Virju. Na seji je bila razprava o razliki med ceno
vodo pri JKP in Vo-Ka. Cena vode pri JKP je precej višja, po pojasnilih direktorice pa je
izračun cene točen. OŠ Preserje je obiskala inšpekcija in ugotovila, da so sanitarije
neustrezne. Zato bo potrebna sanacija, da se ugodi zahtevam inšpekcije. Sprejet je bil
zaključni račun za leto 2014. Bilo je kar nekaj prerazporeditev in zapadlih obveznosti
prenesenih iz prejšnjega leta. Občina ima kredit Eko sklada v višini 3,5 milijona €, najet je bil
tudi kratkoročni kredit za tekoče obveznosti. Predsednik je dal na glasovanje:
SKLEP: Nadzorni odbor se je seznanil s poročilom iz 4. in 5. redne seje občinskega
sveta.
Izid glasovanja:
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.
AD 5
Potrditev končnega poročila o nadzoru energetske sanacije OŠ Preserje
Na osnutek poročila ni bilo pripomb, odgovorna oseba se s poročilom strinja. Zato lahko
potrdimo končno poročilo. Energetska sanacija je potekala ustrezno, zato nismo podali
priporočil. Glasovali smo o:
SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje končno poročilo o nadzoru energetske sanacije OŠ
Preserje.
Izid glasovanja:
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.
AD 6
Obravnava izrednega nadzora
S strani KPK smo prejeli odstop prijave v zvezi z nepravilnostmi pri prodaji nepremičnin.
Narejena je bila skupna cenitev za dve občinski parceli, ki sta bili nato prodani po bistveno
drugačni ceni. Nižjo ceno od cenitve za eno parcelo je sprejel Svet KS. KPK meni, da obstaja
sum, da o prodaji ni odločal pristojen organ ter ni bila izdelana ustrezna cenitev. Pri eni
prodaji zemljišča je bil davek vključen v ceno, pri drugi prodaji pa ne. Zato naj bi bila kupca
neenakopravno obravnavana. KPK moramo poročati o ugotovitvah. Prodajo je potrdil
občinski svet, vendar je o ceni odločala KS. Zadeva je kompleksna, zato bomo morali
pridobiti pravno mnenje. Potem bomo oblikovali poročilo in ga potrdili na naslednji seji.
Predsednik je dal na glasovanje:
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SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje, da se o zadevi pridobi pravno mnenje. Nato bomo
pripravili končno poročilo in ga potrdili na naslednji seji.
Izid glasovanja:
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.
AD 7
Razno
Pod točko ni bilo razprave.
Seja je bila zaključena ob 20:00.
Zapisal:
Gašper Jamnik
Predsednik NO Občine Brezovica
Gregor Fefer
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