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ZAPISNIK 

 

13. seje Nadzornega odbora (v nadaljevanju: NO), ki je bila 16.1.2018 ob 20.00 uri v 

prostorih Občine Brezovica. 

 

PRISOTNI:  Darko Jurca, Patricija Kozin, Daliborka Brčan, Bojana Bačar, Andreja Kotar.  

 

OSTALI PRISOTNI: Gašper Jamnik 

 

 

AD 1 

Ugotovitev sklepčnosti 

 

Prisotnih je vseh pet članov NO, seja je sklepčna.  

 

 

AD 2 

Potrditev zapisnika 12. redne seje in 12. dopisne seje 

 

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

 

SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje zapisnika 12. redne seje in 12. 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 12. redne seje in 12. dopisne seje; 

3. Potrditev predlaganega dnevnega reda; 

4. Obravnava in sprejem osnutka poročila  nadzora javnih naročil; 

5. Obravnava in sprejem poročila o delu NO za 2017; 

6. Poročanje o sejah Občinskega sveta; 

7. Razno. 

 

Dnevni red je bil potrjen. 

 

 

AD 4 

Obravnava in sprejem osnutka poročila  nadzora javnih naročil 
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Člani smo pregledali osnutek in dodali pripombe ter predloge popravkov. Poleg navedenih se 

bo dodalo še eno priporočilo, ki se nanaša na pripravo protokola, v katerem bodo navedeni 

potrebni postopki po vrstah javnih naročil. Predlaga se tudi centralno hranjenje dokumentov. 

V skladu z razpravo se popravi in dopolni osnutek in se ga potem posreduje občinski upravi. 

Predsednik je dal na glasovanje: 

 

SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje osnutek Poročila nadzora javnih naročil. 

 

Izid glasovanja: 

ZA  5 

PROTI  0 

Sklep je bil sprejet.  

 

 

AD 5 

Obravnava in sprejem poročila o delu NO za 2017 

 

Predsednik NO je pripravil osnutek poročila. V skladu s poslovnikom je potrebno poročilo o 

delu sprejeti in posredovati Občinskemu svetu do konca meseca januarja. V poročilu je 

navedeno, da se bo nadzor javnih naročil zaključil v letu 2018. Po sprejetju ga bomo 

posredovali na naslednjo sejo Občinskega sveta. Člani NO niso imeli pripomb na poročilo o 

delu, zato je predsednik dal na glasovanje: 

 

SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje poročilo o delu NO za leto 2017. 

 

Izid glasovanja: 

ZA  5 

PROTI  0 

Sklep je bil sprejet.  

 

 

AD6 

Poročanje o sejah Občinskega sveta 

 

V oktobru je potekala izredna seja, na kateri so svetniki razpravljali o MKZ Rakitna. Govora 

je bilo o financiranju zdraviliških programov. Pogoj za nadaljnje financiranje je bil 

soustanoviteljstvo zavoda s strani države. Na 22. redni seji je župan predstavil tekoča dela, ki 

potekajo v občini. Zaključena je bila izgradnja nove vodarne Virje, sedaj je že tudi vključena 

v vodovodno omrežje. Začetek gradnje železniške postaje v Vnanjih Goricah se je zamaknil v 

leto 2019. Priprave na izgradnjo avtocestnega izvoza potekajo, projekt naj bi bil zaključen v 

letu 2021. V prihodnosti se projektira obvozna cesta ob železnici od Vnanjih proti Notranjim 

Goricam. Na seji je bil sprejet elaborat o cenah vode in cenah odvajanja in čiščenja odpadne 

vode. Potrjene je bila obvezna razlaga OPN. Ukinilo se je javno dobro na nekaj parcelah. 

Sprejeta je bila sprememba Odloka o razglasitvi Kušljanovega gradu za kulturni spomenik. 

Imenovana je bila Občinska volilna komisija ter potrjene cene pomoči na domu.  

 

 

AD 7 

Razno 
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Sprejet je bil plan dela za leto 2018, zato lahko pričnemo z novimi nadzori. Potrebno je 

sprejeti še sklepe za pričetek nadzorov. Predsednik je dal na glasovanje: 

 

SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje sklep o začetku nadzora poslovanja KS Vnanje 

Gorice,  poslovanja KS Brezovica in poslovanja KS Notranje Gorice.  

 

Izid glasovanja: 

ZA  5 

PROTI  0 

Sklep je bil sprejet.  

 

 

Seja je bila zaključena ob 20:40. 

 

 

Zapisal:    

Gašper Jamnik 

 Predsednik NO Občine Brezovica     

Darko Jurca 


