ZAPISNIK
5. seje Nadzornega odbora (v nadaljevanju: NO), ki je bila 20. 11. 2007 ob 19:00 uri v
prostorih Obine Brezovica.
PRISOTNI: Jana Ambroži, Mira Gregorka, Vojko Petelin, Samo Zupani
OSTALI PRISOTNI: Gregor Šebenik, Danijela Marcola, Matej erneti – predstavniki
obinske uprave, Janez Reple – nadzor pri investiciji v OŠ Brezovica
DNEVNI RED:
1. ugotavljanje sklepnosti,
2. potrditev zapisnika 4. redne in 1. korespondenne seje,
3. poroanje s seje OS,
4. rebalans prorauna 2007,
5. pregled in potrditev poroila o nadzoru,
6. pobude lanov NO.

AD1. Ugotavljanje sklepnosti NO
Predsednica NO Mira Gregorka je pozdravila vse navzoe in ugotovila, da je odbor sklepen.
Povedala je, da se je ga. Slovnik Remšak vnaprej opraviila za odsotnost.

AD2. Potrditev zapisnika 4. redne in 1. korespondenne seje
Na zapisnika ni bilo pripomb, sprejeta sta bila soglasno.

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

AD4. Rebalans prorauna 2007
lani NO niso imeli posebnih pripomb na predloženi dokument.

AD5. Pregled in potrditev poroila o nadzoru
Gregor Šebenik je povedal, da se je g. Kavia usmerilo na NO, ko je želel mnenje sodne
izvedenke. Reeno je bilo namre, da je mnenje naroil NO.
lani NO so pojasnili, da mnenja sodne izvedenke ni naroil NO, saj bi to zahtevalo poseben
postopek. Strinjali so se, da posredovanje mnenja zunanjim subjektom ni v interesu Obine
Brezovica in ga ta ni dolžna posredovati.
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Prisotni lani NO so prosili predstavnike obinske uprave in nadzora za nekaj pojasnil glede
investicije v OŠ Brezovica, kar bo v pomo pri oblikovanju konnega poroila o pregledu
investicije. Poroilo bosta lana NO poskusila oblikovati pravoasno, da ga bo možno potrditi
do roka za oddajo gradiva za naslednjo sejo obinskega sveta.
Predloženo je bilo poroilo o izvedbi nadzora oblikovanja cen vrtca, ki sta ga pripravili Mira
Gregorka in Brigita Remšak Slovnik. Splošna ugotovitev je, da v vrtcu glede tega delajo
dobro. lani NO so sprejeli naslednji
SKLEP:
Nadzorni odbor sprejme Poroilo Nadzornega odbora Obine Brezovica o izvedbi
nadzora oblikovanja cen vrtca.
Izid glasovanja:
ZA:
4
PROTI:
0

AD6. Pobude lanov NO
Izpostavljeno je bilo, da se je nekdo na obinskem svetu obregnil ob dejstvo, da na spletni
strani ni objavljenih prvih dveh zapisnikov NO. Prisotni lani NO so se strinjali, da se objavi
tudi prva dva zapisnika.
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

2

