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ZAPISNIK 

 

12. seje Nadzornega odbora (v nadaljevanju: NO), ki je bila 19.9.2017 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 11. redne seje ter 9., 10., in 11. dopisne seje 

 

Na zapisnike ni bilo pripomb. Predsednik je dal na glasovanje:  

 

SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje zapisnike 11. redne seje ter 9., 10., in 11. 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 11. redne seje ter 9., 10., in 11. dopisne seje; 

3. Potrditev predlaganega dnevnega reda; 

4. Obravnava poročil nadzorov v teku; 

5. Novelacija poslovnika Nadzornega odbora; 

6. Poročanje o sejah Občinskega sveta; 

7. Razno. 

 

Dnevni red je bil potrjen. 

 

 

AD 4 

Obravnava poročil nadzorov v teku 
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Zaključen še ni nadzor poslovanja KS Rakitna. Potrjen in poslan je bil osnutek poročila o 

nadzoru. Odzivnega poročila nismo prejeli, rok se še ni iztekel. V kolikor ne bomo prejeli 

odzivnega poročila, se potrdi končno poročilo. Če bomo prejeli odzivno poročilo, bomo 

ponovno glasovali o končnem poročilu. Predsednik je dal na glasovanje: 

 

SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje končno Poročilo nadzora finančnega poslovanja KS 

Rakitna.  V kolikor bomo prejeli odzivno poročilo, ga bomo upoštevali pri končnem 

poročilu ter ponovno glasovali.  

 

Izid glasovanja: 

ZA  4 

PROTI  0 

Sklep je bil sprejet.  

 

 

AD 5 

Novelacija poslovnika Nadzornega odbora 

 

Avgusta smo s strani občinske uprave prejeli mail, da je bil opravljen nadzor aktov Občine 

Brezovica s strani Ministrstva za javno upravo. Med drugim so pregledali tudi Poslovnik NO. 

Strokovne službe MJU so podale pripombe. Zadnje spremembe poslovnika smo dodali na seji 

7.2.2017 – popravki so se nanašali na novo sprejet Statut Občine Brezovica. Predsednik NO je 

pregledal pripombe in priporočila MJU in skladno s tem pripravil osnutek Poslovnika NO. 

Poslovnik je potrebno objaviti v uradnem glasilu občine, to je Uradni list RS. Končna poročila 

NO je potrebno objavljati na spletni strani občine. Skupaj smo pregledali spremembe po 

posameznih členih. V osnutku je potrebno preveriti še številke dokumentov. Člani NO na 

pripravljen osnutek poslovnika niso imeli pripomb, zato je predsednik dal na glasovanje: 

 

SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje Poslovnik Nadzornega odbora Občine Brezovica, ki se 

objavi v Uradnem listu RS.  

 

Izid glasovanja: 

ZA  4 

PROTI  0 

Sklep je bil sprejet.  

 

 

AD6 

Poročanje o sejah Občinskega sveta 

 

Od zadnje seje NO ni bilo sej Občinskega sveta.  

 

 

AD 7 

Razno 

 

Letos imamo v planu izvedbo še enega nadzora – pregled javnih naročil, ki se bo izvajal v 

mesecu oktobru. Vodja nadzora je Patricija Kozin, ki se bo dogovorila z direktorico občinske 

uprave za sestanek. Do sestanka je potrebno pripraviti vprašanja za direktorico OU. 

Direktorica naj predstavi kako potekajo javna naročila in če so vzpostavljeni kakšni protokoli. 
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Potrebno je pripraviti pooblastilo in sprejeti sklep o začetku nadzora. Predsednik je dal na 

glasovanje: 

 

SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje sklep o začetku nadzora javnih naročil Občine 

Brezovica.  

 

Izid glasovanja: 

ZA  4 

PROTI  0 

Sklep je bil sprejet.  

 

 

Seja je bila zaključena ob 19:50. 

 

 

Zapisal:    

Gašper Jamnik 

 Predsednik NO Občine Brezovica     

Darko Jurca 


