
ZAPISNIK 
 
9. seje Nadzornega odbora (v nadaljevanju: NO), ki je bila 21.11.2008 ob 19:00 uri v 
prostorih Občine Brezovica. 
 
PRISOTNI: Mira Gregorka, Brigita Remšak Slovnik, Samo Zupančič, Vojko Petelin 
 
OSTALI PRISOTNI: Gašper Jamnik 
 
DNEVNI RED:  

1. Ugotovitev sklepčnosti; 
2. Potrditev zapisnika 8. seje NO; 
3. Pregled odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2009 in 2010; 
4. Pobude članov NO.  

 
 
AD1. Ugotovitev sklepčnosti 
 
Predsednica NO Mira Gregorka je pozdravila vse navzoče in ugotovila, da je odbor sklepčen, 
opravičeno odsotna je Janja Ambrožič.  
 
 
AD2. Potrditev zapisnika 8. seje NO 
 
Na zapisnik ni bilo pripomb, sprejet je bil soglasno. Kar se tiče vprašanja glede kupljene 
računalniške opreme, je direktor OU posredoval pisni odgovor. Računalnik se uporablja za 
strokovno pomoč NO ter drugim odborom.  
 
AD3. Pregled odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2009 in 2010 
 
Odlok je bil sprejet na 15. redni seji Občinskega sveta 13.11.2008. Svetniki so imeli pripombe 
na sredstva za informiranje, zadevo bodo še pregledali in pojasnili. Povečala so se sredstva na 
postavki za kulturne prireditve. NO je imel že v načrtu, da bi v letošnjem letu delali nadzor 
nad enim kulturnim društvom, vendar bo ta nadzor prestavljen v naslednje leto. Iz Odloka je 
ugotoviti, da se bo povečevalo število zaposlenih v občinski upravi, in sicer v letu 2009 za 2 
zaposlena in prav tako tudi v letu 2010. Novi zaposleni naj bi delali na pravnem področju ter 
področju okolja in prostora. NO je že dal v terminski plan dela za letošnje leto sistematizacijo 
delovnih mest ter razvrstitev v plačne razrede. Pregled naj bi se začel čim prej, zato je bil 
določen mesec december.  
 
V naslednjem letu bi preverjali predvsem investicije, rekonstrukcijo osnovne šole Brezovica, 
ker gre tu za najvišjo postavko glede porabe sredstev. Za letos je potrebno zaključiti še 
poročilo za osnovno šolo ter JKP Brezovica. Pri JKP Brezovica so se pregledale postavke in 
knjiženje, potreben je še pregled po posameznih postavkah in pripraviti zaključno poročilo  
 
Na odlok o proračunu tako NO nima posebnih pripomb, saj je bil proračun usklajen z vsemi 
prej potrebnimi odbori.  
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AD4. Pobude članov NO 
 
Predsednica predlaga, da se začne nadzor nad sistematizacijo delovnih mest ter razvrstitev v 
plačne razrede v mesecu decembru. Gospa Remšak Slovnik bo pregledala sistematizacijo 
delovnih mest, potrebovala bo le pomoč pri pregledu plač. Pregledala bo pravno osnovo 
sistematizacije, razvrstitve v plačne razrede, preverila osnovo in fleksibilni del – delovno 
uspešnost. Od oktobra velja nova razvrstitev javnih uslužbencev. Ni jasno kaj predstavlja 50% 
osnove za odpravo plačnih nesorazmerij in uskladitev osnovnih plač. Pogledati je potrebno 
tudi merila in kriterije za merjenje delovne uspešnosti v občinski upravi ter popis del za 
posameznike. Pri razvrstitvi plačnih razredov, kontroli plač (obračun materialnih stroškov, 
hrane, prevoza) ter delovne uspešnosti bo gospe Remšak Slovnik pomagal gospod Petelin.  
 
Predsednica je predstavila katere zadeve so se obravnavale na seji Občinskega sveta. Za 
pozidavo Laz je eden od svetnikov ponovno zahteval pojasnilo. NO, ki je deloval v prejšnjem 
mandatu je zadevo že obravnaval, zato ne vidijo potrebe po ponovnem pregledu. Pojasnilo 
glede teh vprašanj naj poda občina.  
 
Predsednica NO se je vsem zahvalila za prisotnost in zaključila sejo.  
 
 
Zapisal      
Gašper Jamnik 

 
Predsednica NO Občine Brezovica     

Mira Gregorka 
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