ZAPISNIK
4. seje Nadzornega odbora (v nadaljevanju: NO), ki je bila 11. 9. 2007 ob 19:00 uri v
prostorih Obine Brezovica.
PRISOTNI: Jana Ambroži, Mira Gregorka, Vojko Petelin, Brigita Remšak Slovnik, Samo
Zupani
OSTALI PRISOTNI: Matej erneti
DNEVNI RED:
1. ugotavljanje sklepnosti,
2. potrditev zapisnika 3. redne seje,
3. poroanje s seje OS,
4. obravnava pobude Alojzija Kavia,
5. doloitev nadzora po programu dela NO,
6. pobude lanov NO.

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

AD2. Potrditev zapisnika 3. redne seje
Predlagano je bilo, da se pri zunanjih gostih na sejah v zapisniku zapiše kdo so oz. koga
zastopajo. Na zapisnik (s priloženim letnim programom dela NO) sicer ni bilo pripomb,
sprejet je bil soglasno.

AD3. Poroanje s seje OS
Predsednica NO je na kratko povzela dogajanje na zadnji seji Obinskega sveta.

AD4. Obravnava pobude Alojzija Kavia
Vojko Petelin in Samo Zupani, ki sta obravnavala zadevo, sta povedala, da sta dobila
zahtevana dva dokumenta – izpis iz zemljiške knjige in mnenje sodne izvedenke. V mnenju
izvedenke je zapisano, da je Obina s sklepom iz leta 2003 izpolnila obveznosti KS iz leta
1989. Leta 2004 se je to uredilo še s pogodbo o ureditvi zemljiškoknjižnega stanja. Mnenje
sodne izvedenke potrjuje, da je bila zamenjava ustrezna. Na osnovi predložene dokumentacije
ne moreta sklepati, da gre za oškodovanje Obine. Pripravila bosta tudi poroilo.
lani NO so predlagali, da se napiše poroilo, ki se ga pošlje tudi g. Kaviu. Sprejeli so
naslednji
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SKLEP:
Na osnovi razpoložljive dokumentacije NO ni ugotovil, da gre za oškodovanje
premoženja obine.
Izid glasovanja:
ZA:
5
PROTI:
0

AD5. Doloitev nadzora po programu dela NO
lani NO so si na podlagi programa dela doloili naloge nadzora. Mira Gregorka in Brigita
Remšak Slovnik bosta pregledali doloanje cene za vrtec, Vojko Petelin in Samo Zupani
bosta prouila investicijo na OŠ Brezovica, pri kateri se je pojavila velika zamuda, Jana
Ambroži in Mira Gregorka pa bosta pregledali porabo drugega najvejega športnega društva,
ki se sofinancira iz obinskega prorauna – ŠD BVG Gul.

AD6. Pobude lanov NO
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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