ZAPISNIK
1. seje Nadzornega odbora (v nadaljevanju: NO), ki je bila 10. 4. 2007 ob 19:00 uri v
prostorih Obine Brezovica.
PRISOTNI: Jana Ambroži, Mira Gregorka, Vojko Petelin, Brigita Remšak Slovnik, Samo
Zupani
OSTALI PRISOTNI: Metod Ropret – župan, Matej erneti – zapisnikar
DNEVNI RED:
1. ugotavljanje sklepnosti,
2. konstituiranje odbora,
3. pobude lanov NO.

AD1. Ugotavljanje sklepnosti
Župan je pozdravil vse navzoe. Ugotovil je, da so prisotni vsi lani odbora in da so torej
sklepni. Opraviil se je, da je bil sestanek sklican relativno pozno, vendar do sedaj še ni bilo
posebnih nalog, šele pred kratkim je bil sprejet proraun in konstituirani odbori.

AD2. Konstituiranje odbora
Mira Gregorka je za predsednika odbora predlagala g. Zupania.
Brigita Slovnik Remšak je predlagala za predsednico Miro Gregorka.
Vojko Petelin je predlagal, da se najprej predstavijo in se potem odloajo tudi na podlagi
usposobljenosti. Prisotni so se strinjali, vsak se je na kratko predstavil.
Prisotni so glasovali o predlaganih kandidatih za predsednika Nadzornega odbora Obine
Brezovica.
Izid glasovanja:
Samo Zupani: 2 glasova
Mira Gregorka: 3 glasovi
Za predsednico Nadzornega odbora Obine Brezovica je bila izvoljena Mira Gregorka.

AD3. Pobude lanov NO
Mira Gregorka je navzoe vprašala, e menijo, da bi bilo potrebno spreminjati poslovnik.
Brigita Slovnik Remšak je izrazila mnenje, da bi bilo dobro prej pogledati kakšen dober zgled
iz drugih obin (na seminarju je bil izpostavljen primer obine Radomlje). Opozorila je tudi,
da je potrebno nart dela zastaviti v skladu s predvidenimi finannimi sredstvi v proraunu.
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Vojko Petelin je povedal, da bi morali sodelovati že pri sprejemanju prorauna, kot doloa
tudi statut. V poslovniku bi lahko doloili, v kakšnem roku mora župan prvi sklicati
Nadzorni odbor. Predlagal je tudi, da se spremeni 41. len statuta obine, Nadzornemu odboru
je namre naloženih preve nalog.
Župan je odgovoril, da bodo to sprejeli kot pobudo, saj se bo statut predvidoma spreminjal.
Vojko Petelin je prosil za zakljuno poroilo prejšnjega Nadzornega odbora. Dobro bi bilo, e
bi jim tudi župan in svetniki dali kakšne predloge za delo.
Brigita Slovnik Remšak je prosila, da bi jih obinska uprava sproti obvešala o spremembah
zakonodaje, povezane s poslovanjem obine.
Župan je povedal, da se jih bo obvešalo, kolikor bo to možno; za tovrstno pomo bo skrbel
strokovni sodelavec Matej erneti. Predsednici se bo pošiljalo tudi gradivo za obinski svet.
Samo Zupani je vprašal, kje so postavke prorauna bolj podrobno opredeljene; npr.
postavka 'nakup in gradnja osnovnih sredstev'.
Župan je odgovoril, da e ne bodo našli v proraunu, ki so ga prejeli na zaetku te seje, se jim
lahko posebej pripravi gradivo. Na vprašanje glede višine postavke za Nadzorni odbor je
odgovoril, da je v letošnjem proraunu predvidenih 8680 EUR. Sicer se bo Pravilnik o plaah
in drugih prejemkih obinskih funkcionarjev, lanov delovnih teles obinskega sveta ter
lanov drugih obinskih organov v Obini Brezovica kmalu spreminjal in se lahko upošteva
tudi njihove pobude. Dodal je, da raje vidi, da ga na morebitne nepravilnosti opozorijo oni kot
pa raunsko sodiše.
Brigita Slovnik Remšak je povedala, da bodo ob vejih zadevah verjetno poiskali tudi zunanjo
pomo, strokovnjake.
Mira Gregorka je predlagala, da se dogovorijo za termine sej odbora. Veina se je strinjala, da
so ustrezni torki ob 19:00, za naslednjo sejo je bil doloen torek, 8. 5. 2007 ob 19:00.
Ker ni bilo drugih pobud, se je predsednica NO vsem zahvalila za prisotnost in zakljuila sejo.
Zapisal
Matej erneti
Predsednica NO Obine Brezovica
Mira Gregorka
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