ZAPISNIK
7. seje Nadzornega odbora (v nadaljevanju: NO), ki je bila 21.4. 2008 ob 19:00 uri v
prostorih Obine Brezovica.
PRISOTNI: Jana Ambroži, Mira Gregorka, Brigita Remšak Slovnik, Samo Zupani, Vojko
Petelin
OSTALI PRISOTNI: Matej erneti, Sonja Japelj
DNEVNI RED:
1. ugotovitev sklepnosti,
2. potrditev zapisnika 6. seje NO,
3. pregled in potrditev programa dela za leto 2008,
4. pregled in potrditev poroila o nadzoru za leto 2007,
5. pregled rebalansa prorauna za leto 2008,
6. pregled zakljunega rauna za leto 2007,
7. pobude lanov NO.

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

AD2. Potrditev zapisnika 6. seje NO
Na zapisnik ni bilo pripomb, sprejet je bil soglasno.

AD3. Pregled in potrditev programa dela za leto 2008
Predložen je bil program dela za leto 2008. lani NO so sprejeli naslednji
SKLEP:
Nadzorni odbor sprejme Letni program dela Nadzornega odbora Obine Brezovica za
leto 2008.
Izid glasovanja:
ZA:
5
PROTI:
0

AD4. Pregled in potrditev poroila o nadzoru za leto 2007
Predloženo je bilo Poroilo o delu Nadzornega odbora Obine Brezovica za leto 2007. lani
NO so sprejeli naslednji
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SKLEP:
Nadzorni odbor sprejme Poroilo o delu Nadzornega odbora Obine Brezovica za leto
2007.
Izid glasovanja:
ZA:
5
PROTI:
0
AD5. Pregled rebalansa prorauna za leto 2008
Prisotni lani NO želijo od predstavnikov obinske uprave obrazložitev postavke 16039003 objekti za rekreacijo.

AD6. Pregled zakljunega rauna za leto 2007
Prisotni lani NO želijo od predstavnikov obinske uprave obrazložitev postavke 02031001dejavnost NO (4202 - nakup opreme) in obrazložitev postavke 7141- drugi nedavni prihodki.

AD7. Pobude lanov NO
Podana je bila pobuda, da se im prej zaposli notranjega revizorja na Obini Brezovica.
Prisotni lani NO so prosili predstavnike obinske uprave za pojasnilo glede vprašanja,
ali je Obina Brezovica odgovorna za ohranjanje in vzdrževanje kulturnih spomenikov.
lani NO se strinjajo, da bodo v bodoe sodelovali z NS JKP Brezovica skladno z 18. lenom
poslovnika o delu NJ JKP Brezovica.
lani so se odloili, da na naslednjo sejo NO povabijo predsednico NS JKP Brezovica Mojco
Hren. Želijo, da seboj prinese zakljuni raun za leto 2006 in 2007 in pripravi utemeljitev,
zakaj niso sprejeli zakljunega rauna za leto 2006 in zakljunega rauna za leto 2007.
Predsednica NO se je vsem zahvalila za prisotnost in zakljuila sejo.
Zapisala
Sonja Japelj
Predsednica NO Obine Brezovica
Mira Gregorka
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