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Datum: 18.4.2019 

 

ZAPISNIK 

 

 

3. redne seje Nadzornega odbora Občine Braslovče, ki je bila v četrtek, 18.4.2019, ob 18.00 uri 

v mali sejni sobi Občine Braslovče 

 

 

Prisotni člani nadzornega odbora: predsednik Franc Rančigaj, Bojana Mazil Šolinc, Petra 

Basle 

 

 

Ad 1 

Predsednik nadzornega odbora (v nadaljevanju NO) je pričel sejo in pozdravil prisotne. 

 

Ad 2  

Prisotni so vsi člani NO. NO je sklepčen. Gospod župan Tomaž Žohar je bil o seji obveščen po 

mobilnem telefonu in se je seje zaradi službene obveznosti udeležil z manjšo zamudo ob 19.10 uri.  

 

Ad 3 

Predsednik je predlagal naslednji dnevni red: 
 

Dnevni red: 

1. Otvoritev in pozdrav 

2. Ugotovitev navzočnosti in sklepčnosti 

3. Sprejem dnevnega reda 

4. Potrditev zapisnika 2. redne seje z dne, 11. 3. 2019 

5. Redni nadzor zaključnega računa Občine Braslovče 

6. Izredni nadzor 

7. Evidenca občinskega premoženja 

8. Razno 

Prisotni na dnevni red nisto imeli pripomb. Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet. 

Ad 4 

Zapisnik 2. redne seje je soglasno potrjen. Člani NO ugotavljajo, da ni povratne informacije o 

realizaciji 1. sklepa 2. redne seje. Informacijo bo pridobil predsednik NO in jo posredoval ostalima 

članicama. 

 

Ad 5 

Glede rednega nadzora zaključnega računa se člani NO dogovorijo, da bodo vsak zase pregledali 

prejeto gradivo in pripravili vprašanja za dodatna pojasnila strokovni službi Občine Braslovče in 
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sicer do 20.5.2019. Sklic naslednje seje NO je predviden do konca meseca maja 2019. Do takrat 

pričakujejo, da bo strokovna služba podala odgovore in pojasnila na podana vprašanja. 
  

SKLEP št.1: NO bo pripravil poročilo o nadzoru zaključnega računa OBČINE BRASLOVČE 

ZA LETO 2018 do junijske seje Občinskega sveta. 

 

Ad 6 

Člani NO so se seznanili s pridobljenim gradivom za planirani izredni nadzor in s terminskim 

planom nadzora. Izdan bo sklep o izrednem nadzoru.  
 

SKLEP št.2: Predsednik NO bo izdal sklep o planiranem izrednem nadzoru v maju 2019. 

 

Ad 7 

Evidenco občinskega premoženja je po zagotovilu gospoda župana Tomaža Žoharja po večini 

usklajena z dejanskim stanjem nepremičnin. Strokovna služba Občine bo članom NO posredovala 

navedeno evidenco po e-pošti. 
 

SKLEP št.3: Strokovna služba članom NO posreduje obstoječo evidenco občinskega 

premoženja. 

 

Ad 8 

Župan je predstavil vsa prizadevanja in problematiko o ureditvi socialnih-neprofitnih stanovanj. 

Predstavljeno je bilo, da se nakazuje možnost ureditve 7 neprofitnih stanovanj v prostorih Trgovine 

Jager, ki bi lahko bila naseljena že jeseni leta 2019. Dodatna 4 stanovanja  bi naj bila zagotovljena 

do konca leta 2019. Po besedah župana je že potekal tudi pogovor z lastnikom večstanovanjskega 

objekta Rakovlje 5 (Binovo), kjer bi lahko z delno adaptacijo dobili 6 neprofitnih stanovanj. 

Končne odločitve in termina o zagotovitvi neprofitnih stanovanj trenutno  še ni. 
 

Razprava je nadalje tekla o projektu MHE v Letušu. Mnenje članov NO je, da morajo o tej temi 

najprej svoje mnenje podati pristojni odbori Občine Braslovče. Gospod župan, je na zadnji seji 

občinskega sveta povedal, da bo končne odločitve prepustil strokovnim odborom občine.  
 

Problematika tretje razvojne osi - kmalu se pričakuje odločba Ustavnega sodišča. Župan je 

predstavil svoje poglede in možne posledice v primeru, da Ustavno sodišče zahtevo za ustavno 

presojo sprejme ali zavrne. Župan zagotavlja, da bo v vsakem primeru storil vse, da bi v okviru 

občine Braslovče zaščitili interes občanov, vseh prizadetih prebivalcev občine Braslovče, oziroma 

pomagali pri uveljavljanju njihovih pravic. 

 

Ad 9 

Predsednik NO se je prisotnim zahvalil za udeležbo in sodelovanje ter sejo zaključil ob 22.30 uri. 

 

Zapisala: Petra Basle 

PREDSEDNIK NADZORNEGA ODBORA: 

                                                                                     Franc Rančigaj 
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