ZAPISNIK
3. seje Nadzornega odbora (v nadaljevanju: NO), ki je bila 5. 6. 2007 ob 19:00 uri v
prostorih Obine Brezovica.
PRISOTNI: Jana Ambroži, Mira Gregorka, Vojko Petelin, Brigita Remšak Slovnik, Samo
Zupani
OSTALI PRISOTNI: Marija Jerala, Alojzij Kavi, Matej erneti
DNEVNI RED:
1. ugotavljanje sklepnosti NO,
2. potrditev zapisnika 2. redne seje,
3. obravnava pobude Alojzija Kavia,
4. poroanje s seje OS,
5. program dela NO,
6. proraun za leto 2007-2008
7. zakljuni raun 2006,
8. pobude lanov NO.

AD1. Ugotavljanje sklepnosti NO
Predsednica NO Mira Gregorka je pozdravila vse navzoe in ugotovila, da je odbor sklepen.
Ker sta za udeležbo na seji prosila tudi g. Kavi in ga. Jerala, je predlagala, da je obravnava
pobude g. Kavia na zaetku seje, kot je razvidno iz dnevnega reda.

AD2. Potrditev zapisnika 2. redne seje
Na zapisnik ni bilo pripomb, sprejet je bil soglasno.

AD3. Obravnava pobude Alojzija Kavia
Marija Jerala je v imenu Alojzija Kavia predstavila zadevo. Povedala je, da je iz vseh
dokazil, ki jih je predložila Obina razvidno, da je obinska uprava oškodovala Obino, saj je
z menjalno pogodbo dala preve zemljiš fizini osebi. Oškodovano je stvarno premoženje
obine. Slana je dobil zemljiše že plaano in preplaano od države. Upravieno je dobil
samo 133 m2. Od države je za doloeno zemljiše dobil odškodnino, nato mu je pa obina za
isto zemljiše dala še zemljo v naravi. Obina bi morala pred to menjavo preveriti, e ni Slana
že dobil plaano.
Ker po predstavitvi še vedno ni bilo jasno, ali gre za oškodovanje ali ne, manjkal je podatek o
vpisih v zemljiško knjigo, mnenje sodne izvedenke ipd., je NO sprejel naslednji
SKLEP:
Izvede se nadzor v zvezi s pobudo Alojzija Kavia. Nosilca nalog nadzora sta Samo
Zupani in Vojko Petelin, ki pripravita poroilo z ugotovitvami. Obinska uprava naj
pridobi historiat za parcelo št. 369/21 in mnenje sodne izvedenke o dotini zadevi.
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Izid glasovanja:
ZA:
5
PROTI:
0

AD4. Poroanje s seje OS
Predsednica NO je na kratko povzela dogajanje na zadnji seji Obinskega sveta.

AD5. Program dela NO
lani NO so pregledali predlog programa dela in ga dopolnili ter popravili, kot je razvidno iz
priloženega istopisa programa.
lani NO so sprejeli naslednji
SKLEP:
Nadzorni odbor sprejme Program dela Nadzornega odbora Obine Brezovica za leto
2007, ki je priloga temu zapisniku.
Izid glasovanja:
ZA:
5
PROTI:
0
lani so ugotovili, da pri posredovanem popisu premoženja manjka seznam obinskih
zemljiš in predlagali, da obinska uprava seznam dopolni. Iz pravilnika o plaah so
ugotovili, da se plae župana in podžupanov usklajujejo z inflacijo, sejnine svetnikov pa ne,
kar ni povsem razumljivo.

AD6. Proraun za leto 2007-2008
lani NO so pregledali predloženi proraun; posebnih pripomb ni bilo.

AD7. Zakljuni raun 2006
lani NO so pregledali predloženi zakljuni raun in se strinjali, da je primerno izhodiše za
izvajanje nadzorov v prihodnje.

AD8. Pobude lanov NO
Glede objavljanja zapisnikov so lani NO sprejeli naslednji
SKLEP:
Potrjeni zapisniki sej NO se zaenši s tem zapisnikom objavljajo na obinski spletni
strani.
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Izid glasovanja:
ZA:
5
PROTI:
0
lani NO so se strinjali, da se v zapisnikih ne navaja podrobno vsega, kaj je kdo povedal,
ampak da se zapisuje predvsem sklepe in bistvene povzetke razprave. Posamezne izjave se
navede samo v primeru, da avtor povedanega to izrecno želi.

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

Priloga:
- Letni program dela Nadzornega odbora za leto 2007
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Na podlagi 41. lena Statuta obine Brezovica (Uradni list RS, št. 73/06) in 17. lena
Poslovnika Nadzornega odbora obine Brezovica (28.4.1999) je Nadzorni odbor obine na
svoji 3. seji dne 5.6.2007 sprejel

LETNI PROGRAM DELA
NADZORNEGA ODBORA ZA LETO 2007
Nadzorni odbor bo v letu 2007 delal po Poslovniku o delu nadzornega odbora Obine
Brezovica.
Poleg omenjenega poslovnika bo nadzorni odbor upošteval še:
• Zakon o lokalni samoupravi,
• Zakon o financiranju obin,
• Zakon o javnih finanancah,
• Zakon o izvrševanju prorauna Rapublike Slovenije,
• Zakon o javnih naroilih,
• Zakon o delavcih v državnih organih,
• Zakon o javnih uslužbencih,
• Zakon o sistemu pla v javnem sektorju in
• nadzor izvajanja obinskih odlokov.
Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v obini. Opravlja nadzor nad
razpolaganjem s premoženjem obine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev
obinskega prorauna in nadzoruje finanno poslovanje uporabnikov proraunskih sredstev.
PROGRAM DELA
Nadzorni odbor bo opravljal naslednje nujne naloge:
• nadzor prorauna in zakljunega rauna prorauna obine,
• nadzor finannih nartov in zakljunih raunov ožjih delov obine (krajevnih
skupnosti) in
• nadzor finannih nartov in zakljunih raunov uporabnikov proraunskih sredstev
(javnih zavodov, javnih podjetji in drugih).
Prav tako bo opravljal še preostale naloge:
• nadzor nad razpolaganjem s premoženjem obine,
• nadzor nad namenskostjo in smotrnostjo porabe sredstev obinskega prorauna,
• nadzor finannega poslovanja uporabnikov proraunskih sredstev in
• ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti poslovanja obinskih organov, obinske uprave,
krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih podjetji in obinskih skladov ter drugih
porabnikov sredstev obinskega prorauna.
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TERMINSKI PLAN DELA NADZORNEGA ODBORA
PLAN DELA

TERMIN

1. Usposabljanje lanov
udeležba na seminarju
2. Priprava
nadzorov

in

NO

ZADOLŽENI

– april 2007

lani NO

nartovanje junij 2007

lani NO

3. Sprejem programa dela

junij 2007

lani NO

4. Seznanitev s
proraunom junij 2007
obine za leto 2007-2008 in
zakljunim raunom

lani NO

5. Ali
so
postopki
prodaje leto 2007
premoženja
pregledni
in
vkljueni ter sprejeti v letnem
programu (1 pregled, ko bo
prodaja izvedena)

lani NO

6. Pregled postopka
cene vrtca

oblikovanja september
2007

lani NO

7. Pregled financiranja in porabe november
sredstev športnega društva (1 2007
pregled)

lani NO

8. Pregled
pregled)

lani NO

poslovanja

KS

(1 december
2007

9. Nadzor sredstev, ki jih bo obina leto 2007
dobila od EU

lani NO

10. Pregled investicijskega postopka vse leto
skladno z zakonom in razpisi

lani NO

11. Sodelovanje na
obinskega sveta

predsednik NO

12.

Pobude župana,
sveta in ostalih

vseh

sejah vse leto

obinskega vse leto

lani NO

Predsednica NO Obine Brezovica
Mira Gregorka
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