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ZAPISNIK 
 
9. seje Nadzornega odbora (v nadaljevanju: NO), ki je bila 7.2.2017 ob 19.00 uri v prostorih 
Občine Brezovica. 
 
PRISOTNI:  Darko Jurca, Patricija Kozin, Daliborka Brčan, Bojana Bačar.  
 
OSTALI PRISOTNI: Gašper Jamnik 
 
 
AD 1 

Ugotovitev sklepčnosti 
 
Prisotni so štirje člani NO, seja je sklepčna.  
 
 
AD 2 

Potrditev zapisnika 8. redne seje ter 7. in 8. dopisne seje 
 
Na zapisnike ni bilo pripomb. Predsednik je dal na glasovanje:  
 
SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje zapisnik 8. redne seje ter 7. in 8. dopisne seje. 

 

Izid glasovanja: 
ZA  4 
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 8. redne seje ter 7. in 8. dopisne seje; 
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda; 
4. Obravnava in sprejem poročila o delu za leto 2016; 
5. Obravnava in sprejem programa dela in finančnega načrta za 2017; 
6. Potrditev končnega poročila o nadzoru o opravljenem nadzoru poslovanja Občine 

Brezovica na področju dejavnosti občinske uprave - stroški čistil in storitev ter stroški 
pisarniškega materiala v letu 2016; 

7. Obravnava poročila o nadzoru »Podjemne pogodbe«; 
8. Obravnava in sprejem Poslovnika NO – novelacija zaradi spremembe Statuta Občine 

Brezovica; 
9. Dogovor o naslednjem nadzoru; 
10. Poročanje o sejah Občinskega sveta; 
11. Razno. 
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Dnevni red je bil potrjen. 
 
 
AD 4 

Obravnava in sprejem poročila o delu za leto 2016 
 
Predsednik je poslal osnutek poročila o delu v letu 2016 vsem članom NO. Zadeve, ki še niso 
bile dokončane v letu 2016, se bodo zaključile v letu 2017. Poročilo o delu vključuje tudi 
finančno poročilo. Na osnutek poročila ni bilo pripomb, zato je dal predsednik na glasovanje: 
 
SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje poročilo o delu za leto 2016. 
 

Izid glasovanja: 
ZA  4 
PROTI  0 
Sklep je bil sprejet.  
 
 
AD 5 

Obravnava in sprejem programa dela in finančnega načrta za 2017 
 
Potrebno se je dogovoriti, katere nadzore bomo v letu 2017 izvajali. Na sejah Občinskega 
sveta ni bila dana nobena pobuda za nadzor. Predlog je, da bi pregledali osnovna sredstva in 
premoženje občine. Lahko bi pregledali poslovanje dveh krajevnih skupnosti. Zanimiv bi bil 
nadzor štipendij in razdeljevanja socialne pomoči – Županovega dobrodelnega sklada. Lahko 
bi pregledali javna naročila ali poslovanje MKZ Rakitna. Na koncu smo se odločili za nadzor 
javnih naročil – preverjanje pravilnosti postopkov ter za preverjanje finančnega poslovanja 
KS Podpeč ter KS Rakitna. Določili smo časovni razpored nadzorov ter kateri člani bodo pri 
posameznih nadzorih sodelovali. Ocenili smo potrebna sredstva za delovanje NO in pripravili 
finančni načrt za leto 2017. Program dela se bo poslal v vednost Občinskemu svetu in županu. 
Predsednik je dal na glasovanje: 
 
SKLEP: Nadzorni odbor sprejema Program dela in finančni načrt NO za leto 2017. 
 
Izid glasovanja: 
ZA  4 
PROTI  0 
Sklep je bil sprejet.  
 
 
AD 6 

Potrditev končnega poročila o nadzoru o opravljenem nadzoru poslovanja Občine 

Brezovica na področju dejavnosti občinske uprave - stroški čistil in storitev ter stroški 

pisarniškega materiala v letu 2016 
 
Predsednik NO je pojasnil, da smo na osnutek poročila prejeli odzivno poročilo s strani 
občinske uprave. Na osnutek nimajo pripomb, dana priporočila NO bodo upoštevali. Na 
glasovanje je dal: 
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SKLEP: Nadzorni odbor sprejema končno poročilo o opravljenem nadzoru poslovanja 

Občine Brezovica na področju dejavnosti občinske uprave - stroški čistil in storitev ter 

stroški pisarniškega materiala v letu 2016. 
 
Izid glasovanja: 
ZA  4 
PROTI  0 
Sklep je bil sprejet.  
 
 
AD 7 

Obravnava poročila o nadzoru »Podjemne pogodbe« 
 
Poročevalec ni bil prisoten na seji, zato se točka dnevnega reda ni obravnavala.  
 
 
AD 8 

Obravnava in sprejem Poslovnika NO – novelacija zaradi spremembe Statuta Občine 

Brezovica 
 
Občina Brezovica je sprejela nov statut. NO mora svoj poslovnik prilagoditi spremembam 
Statuta Občine Brezovica. Ne spreminja se vsebina poslovnika NO, prilagojene so samo 
številke členov glede na novo sprejet statut. Osnutek poslovnika je bil poslan vsem članom 
NO, ki nanj niso imeli pripomb. Predsednik je dal na glasovanje: 
 
SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje Poslovnik Nadzornega odbora Občine Brezovica.  
 
Izid glasovanja: 
ZA  4 
PROTI  0 
Sklep je bil sprejet.  
 
 
AD 9 

Dogovor o naslednjem nadzoru 
 
Glede na sprejet program dela, bo prvi na vrsti v letu 2017 nadzor poslovanja KS Podpeč – 
Preserje. Nadzor bo potekal v marcu in aprilu. Potrebno je pripraviti sklep in pooblastila za 
nadzor in jih poslati nadzorovani osebi. Predsednik je dal na glasovanje: 
 
SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje sklep o začetku nadzora finančnega poslovanja KS 

Podpeč – Preserje.  
 
Izid glasovanja: 
ZA  4 
PROTI  0 
Sklep je bil sprejet.  
 
 
AD 10 
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Poročanje o sejah Občinskega sveta 
 
Od zadnje seje NO sta bili vmes dve seji Občinskega sveta. Na obeh sejah je župan predstavil 
tekoče projekte na področju komunale in družbenih dejavnosti. Pomembnejši zadevi sta bili 
sprejetje novega Statuta Občine Brezovica ter potrditev proračuna za dve leti. Svetniki so 
potrdili predstavnike Občine Brezovica v Svetu OŠ Preserje ter Svetu Vrtcev Brezovica. 
Sprejet je bil program kulture ter program športa za leto 2017.  
 
 
AD 11 

Razno 
 
Pod točko ni bilo razprave. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 21:00. 
 
 
Zapisal:    
Gašper Jamnik 

 Predsednik NO Občine Brezovica     
Darko Jurca 


