ZAPISNIK
11. seje Nadzornega odbora (v nadaljevanju: NO), ki je bila 6.6.2017 ob 20.00 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 10. redne seje
Na zapisnik ni bilo pripomb. Predsednik je dal na glasovanje:
SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje zapisnik 10. redne 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 10. redne seje;
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda;
4. Obravnava poročil nadzorov v teku;
5. Poročanje o sejah Občinskega sveta;
6. Razno.
Dnevni red je bil potrjen.

AD 4
Obravnava poročil nadzorov v teku
V teku je nadzor poslovanja Občine Brezovica s podjetjem Urbania d.o.o. oziroma urbanistom
ter nadzor poslovanja KS Podpeč – Preserje. Predsednik je pripravil osnutek poročila o
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poslovanju Občine Brezovica s podjetjem Urbania d.o.o. Osnutek je v veliki večini končan,
manjka še nekaj podatkov, saj NO še ni prejel vse potrebne dokumentacije. Pregledali smo
osnutek. Še pred poletnimi počitnicami bi bilo dobro zaključiti s poročilom, da ugotovitve
posredujemo na KPK. Pri nadzoru smo se omejili na leto 2016. Podana so tri priporočila.
Pregledali smo postopek razpisa za izbiro urbanista. Ugotovljenih je bilo nekaj manjših
pomanjkljivosti, ki pa niso vplivale na postopek. Občine so dolžne imeti urbanista –
pooblaščenega prostorskega načrtovalca. Ker občina takšnega uslužbenca nima, je potreben
zunanji sodelavec. Postopek razpisa je sicer potekal skladno z veljavnimi predpisi. Predsednik
je dal na glasovanje:
SKLEP: Osnutek poročila o nadzoru poslovanja Občine Brezovica s podjetjem Urbania
d.o.o. se dopolni še z manjkajočimi podatki in se ga potem potrdi na dopisni seji.
Izid glasovanja:
ZA
4
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.
V teku je še nadzor poslovanja KS Podpeč – Preserje. Osnutek je v pripravi, KS mora
posredovati še nekaj podatkov in ponudb. Direktorica OU je posredovala evidenco
nepremičnega premoženja. Predsednik je dal na glasovanje:
SKLEP: Osnutek poročila o nadzoru poslovanja KS Podpeč – Preserje se dopolni še z
manjkajočimi podatki in se ga potem potrdi na dopisni seji.
Izid glasovanja:
ZA
4
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.
Glede na to, da so tekoči nadzori pri koncu, bomo pričeli še z nadzorom poslovanja KS
Rakitna. Na glasovanje je bil dan:
SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje sklep o začetku nadzora finančnega poslovanja KS
Rakitna.
Izid glasovanja:
ZA
4
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.

AD 5
Poročanje o sejah Občinskega sveta
Od našega prejšnjega srečanja je potekala redna seja Občinskega sveta. Na seji so svetniki
potrdili zaključni račun za leto 2016, opravljeno je bilo 2. branje poslovnika Občinskega sveta
in s tem potrditev poslovnika. Predstavniki Medobčinskega inšpektorata in redarstva so
predstavili letno poročilo, s katerim se je seznanil Občinski svet. Opravljeno je bilo tudi prvo
branje Odloka o kategorizaciji občinskih cest.
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AD 6
Razno
Pod točko razno ni bilo razprave.
Seja je bila zaključena ob 21:15.
Zapisal:
Gašper Jamnik
Predsednik NO Občine Brezovica
Darko Jurca
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