ZAPISNIK
2. seje Nadzornega odbora (v nadaljevanju: NO), ki je bila 8. 5. 2007 ob 19:00 uri v
prostorih Obine Brezovica.
PRISOTNI: Jana Ambroži, Mira Gregorka, Vojko Petelin, Brigita Remšak Slovnik
OSTALI PRISOTNI: Matej erneti – zapisnikar
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.

ugotavljanje sklepnosti NO,
potrditev zapisnika 1. redne seje,
program dela NO,
obravnava pobude Alojzija Kavia,
pobude lanov NO.

AD1. Ugotavljanje sklepnosti NO
Predsednica NO Mira Gregorka je pozdravila vse navzoe in ugotovila, da je odbor sklepen.

AD2. Potrditev zapisnika 1. redne seje
Na zapisnik ni bilo pripomb, sprejet je bil soglasno.

AD3. Program dela NO
Vojko Petelin je vprašal, e prejšnji NO ni imel programa dela. Predlagal je, da se najprej pripravi
osnutek, potrdi pa se ga takrat, ko bodo prisotni vsi lani odbora.
Jana Ambroži je predlagala, da se vsak od lanov specializira za eno podroje.
Brigita Remšak Slovnik je predlagala, da se v program vkljui naloge, ki so zapisane v 38. in 41. lenu
statuta ter zadeve, ki jim jih bodo predlagali za obravnavo drugi. Izhajali bi lahko tudi iz poroila
prejšnjega odbora, da se npr. preveri izvajanje sklepov prejšnjega odbora.
Mira Gregorka se je strinjala, da naj nart vsebuje tako splošne naloge kot terminski nart s
konkretnimi nalogami. Sicer je predlagala, da se ne bi spušali v malenkosti, ampak da bi pregledovali
predvsem veje zadeve. Osnutek programa bo na podlagi dogovorjenega na tej seji pripravila do
naslednje seje.
Vojko Petelin je opozoril, da je v statutu naštetih preve nalog; morali jih bodo omejiti. Sicer meni, da
bo potrebno pri investicijah pregledati tudi pravilnost postopkov še pred njihovo uvrstitvijo v
proraun.
Brigita Remšak Slovnik je predlagala pregled osnutka Pravilnika o plaah in drugih prejemkih
obinskih funkcionarjev, lanov delovnih teles obinskega sveta in lanov drugih obinskih organov.
Ta pravilnik se bo menda spreminjal. Vprašala je tudi, e obstaja popis premoženja obine.
lani odbora so soglasno sprejeli naslednji
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SKLEP:
Obinska uprava naj nadzornemu odboru posreduje seznam obinskega preminega in
nepreminega premoženja ter osnutek Pravilnika o plaah in drugih prejemkih obinskih
funkcionarjev, lanov delovnih teles obinskega sveta in lanov drugih obinskih organov.
Izid glasovanja:
ZA:
4
PROTI:
0

AD4. obravnava pobude Alojzija Kavia
Vojko Petelin je predlagal, da to pobudo najprej obravnava obinska uprava, pojasni in zavzame neko
stališe.
Brigita Remšak Slovnik je dodala, da je potrebno ugotoviti, ali je šlo za oškodovanje obinskega
premoženja. e se to ugotovi, se lahko posreduje naprej Raunskemu sodišu.
Mira Gregorka je predlagala, da se preveri spis te zadeve. Predlagala je naslednji
SKLEP:
Obinska uprava naj nadzornemu odboru posreduje vse dokumente, iz katerih bo razvidno, ali
je šlo v primeru zadeve, ki je predmet pobude Alojzija Kavia z dne 16. 4. 2007, za oškodovanje
obinskega premoženja. Na sejo NO, za katero bo pripravljena dokumentacija, se povabi tudi
predstavnika obinske uprave, ki bo lahko dal dodatna pojasnila.
Izid glasovanja:
ZA:
4
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.

AD5. Pobude lanov
Vojko Petelin je predlagal, da bi imela predsednica na vsaki seji toko, pri kateri bi poroala o sejah
obinskega sveta, da bi bili tudi lani NO obvešeni o aktualnem dogajanju.
Jana Ambroži je predlagala, da se predsednici pred sejo javi morebitno odsotnost.
Ostali prisotni lani so se s pobudama strinjali. Glede primernosti objavljanja zapisnikov sej na spletni
strani kot naina zagotavljanja javnosti dela bodo razmislili do naslednje seje.

Za naslednjo sejo je bil doloen 5. 6. 2007 ob 19:00, pod pogojem, da bo do takrat pripravljeno
gradivo iz sklepa 4. toke.
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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