ZAPISNIK
1. seje Nadzornega odbora (v nadaljevanju: NO), ki je bila 13.12.2010 ob 19.00 uri v
prostorih Občine Brezovica.
PRISOTNI: Mateja Vetrih, Gregor Fefer, Andreja Kotar, Mira Gregorka, Tomaž Kermavner
OSTALI PRISOTNI: Metod Ropret, Gašper Jamnik

AD 1
Ugotovitev sklepčnosti
Župan je ugotovil, da je seja sklepčna, prisotni so vsi člani NO. Upa, da bomo dobro
sodelovali. Mandat bo glede investicij predvidoma manj intenziven kot prejšnji, denarja ne bo
več toliko. Prilik za delo bo več kot dovolj, saj imamo kar nekaj zavodov in veliko
dokumentov.
AD 2
Potrditev predlaganega dnevnega reda
DNEVNI RED:
1. Ugotovitev sklepčnosti;
2. Potrditev predlaganega dnevnega reda;
3. Konstituiranje odbora;
4. Razno.
Dnevni red je bil potrjen.
AD 3
Konstituiranje odbora
Potrebno je imenovati nekoga, ki bo odbor vodil. Na koordinacijah, kjer so sestavljali odbore,
so poizkusili uskladiti tudi predsednike odborov. Za predsednico NO je bila predlagana gospa
Mateja Vetrih, ki je podsekretarka na Ministrstvu za finance in je kompetentna. Člani NO
lahko izmed svojih članov predlagajo za predsednika tudi koga drugega. Gospa Vetrih je
dobila odobren študij, zato bo imela v prvem letu precej obveznosti. Zaželeno je, da se
predsednik NO oziroma eden od članov v njegovem imenu udeležuje sej občinskega sveta.
Delo v NO se lahko razdeli. Župan je dal na glasovanje:
SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje za predsednico odbora gospo Matejo Vetrih.
Izid glasovanja:
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.

AD 4
Razno
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Predsednica NO se je zahvalila za zaupanje. Računa na dobro sodelovanje z občinsko upravo
in vsemi ostalimi v dobro občanov in občank ter da bodo vsi delali v smeri učinkovitega,
uspešnega in gospodarnega poslovanja. Župan meni, da se občinska uprava trudi v imenu
občine, vendar ni nezmotljiva. Na konstruktivno kritiko se tudi konstruktivno odzivajo.
Deležni so takih in drugačnih ocen, včasih tudi šikaniranja, zato se NO naloži, da zadeve
pregleda. Imeli so že tudi kriminalistično preiskavo, nepravilnosti niso bile ugotovljene in je
bilo podano poročilo. NO se v okviru občinskih organov obravnava kot najbolj strokoven
organ. Na seji občinskega sveta je bilo postavljeno vprašanje glede dokazil o pogojih, ki jih
morajo skladno s statutom izpolnjevati vsi člani NO.
Predsednica je še prosila, da se članom NO posreduje poslovnik NO in ostalo gradivo, ki
opisuje način delovanja in naloge NO.
Zapisal:
Gašper Jamnik
Predsednica NO Občine Brezovica
Mateja Vetrih
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