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ZAPISNIK 
 
6. seje Nadzornega odbora (v nadaljevanju: NO), ki je bila 13. 2. 2008 ob 19:00 uri v 
prostorih Ob�ine Brezovica. 
 
PRISOTNI: Jana Ambroži�, Mira Gregorka, Brigita Remšak Slovnik, Samo Zupan�i� 
 
OSTALI PRISOTNI: Matej �erneti� 
 
DNEVNI RED:  

1. ugotavljanje sklep�nosti,  
2. potrditev zapisnika 5. redne in 2. koresponden�ne seje, 
3. poro�anje s seje OS, 
4. pregled in potrditev poro�ila o nadzoru,  
5. na�rt dela za leto 2008, 
6. pobude �lanov NO.  

 
 
AD1. Ugotavljanje sklep�nosti NO 
 
Predsednica NO Mira Gregorka je pozdravila vse navzo�e in ugotovila, da je odbor sklep�en.  
 

 

AD2. Potrditev zapisnika 5. redne in 2. koresponden�ne seje 
 
Na zapisnika ni bilo pripomb, sprejeta sta bila soglasno. 
 
 
AD3. Poro�anje s seje OS 
 
Predsednica NO je na kratko povzela dogajanje na zadnji seji Ob�inskega sveta. 
 
 
AD4. Pregled in potrditev poro�ila o nadzoru 
 
Predloženo in predstavljeno je bilo poro�ilo o izvedbi nadzora športnega društva B. V. G. 
Gul�, ki sta ga pripravili Mira Gregorka in Jana Ambroži�. �lani NO so sprejeli naslednji 
 
SKLEP:  

Nadzorni odbor sprejme Poro�ilo Nadzornega odbora Ob�ine Brezovica o opravljenem 

nadzoru športnega društva B. V. G. Gul�. Ugotovitev pregleda je, da je zaradi 

neusklajenosti Sklepa o izbiri in sofinanciranju letnega programa športa za leto 2007 in 

podpisano pogodbo št. 12/2007 namenska poraba sredstev težko dolo�ljiva, ker pogodba 

ne vklju�uje zneskov po posameznih programih. V bodo�e morajo tovrstne pogodbe 

vklju�evati tudi zneske po programih, v kolikor pa so programi raz�lenjeni na 

posamezne športne panoge oziroma sekcije, pa morajo biti zneski temu ustrezno 

raz�lenjeni. 

 
Izid glasovanja: 
ZA:         4 
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PROTI:      0 
 
 
AD5. Na�rt dela za leto 2008 
 
Prisotni �lani so se strinjali, da je smiselno pripraviti poro�ilo o delu NO v letu 2007, kar bo 
tudi olajšalo pripravo poro�ila na koncu mandata. Predlog bo pripravila predsednica. 
 
Glede nadzora nad investicijo v OŠ Brezovica v lanskem letu so prisotni na podlagi odgovora 
ob�inske uprave ugotovili, da investicija še ni zaklju�ena, saj se še odpravljajo 
pomanjkljivosti. Da se nadzor �im prej zaklju�i, bosta izvajalca nadzora kljub temu poskusila 
zaklju�iti poro�ilo, napisati, da je investicija še delno odprta in predvsem napisati ugotovitve s 
priporo�ili za nadaljnje podobne investicije. 
 
�lani so predstavili predloge za delo oz. izvajanje nadzorov v letu 2008, na podlagi �esar bo 
predsednica pripravila osnutek na�rta dela za leto 2008. Dogovorili so se, da bo prva naloga 
pregled poslovanja KS Brezovica. Nadzor bosta izvedli Mira Gregorka in Jana Ambroži�. 
 
 
AD6. Pobude �lanov NO 
 
Ker ni bilo posebnih pobud, se je predsednica NO vsem zahvalila za prisotnost in zaklju�ila 
sejo. 
 
 
                          Zapisal            

        Matej �erneti� 
Predsednica NO Ob�ine Brezovica

      Mira Gregorka 
 
 
 
 
 

 


