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ZAPISNIK 

 
1. seje Nadzornega odbora (v nadaljevanju: NO), ki je bila 16.12.2014 ob 18.00 uri v 
prostorih Občine Brezovica. 
 
PRISOTNI: Gregor Fefer, Andreja Kotar, Patricija Kozin, Daliborka Brčan, Darko Jurca 
 
OSTALI PRISOTNI: Marko Čuden, mag. Ivanka Stražišar, Gašper Jamnik 
 
 
AD 1 

Ugotovitev sklepčnosti 

 
Župan se seje ni mogel udeležiti, zato je sejo vodil podžupan Marko Čuden. Prisotnih je vseh 
pet članov NO, seja je sklepčna.  
 
AD 2 

Potrditev predlaganega dnevnega reda 
 
NO je glasoval o sledečem dnevnem redu: 
 
DNEVNI RED:  

1. Ugotovitev sklepčnosti; 
2. Potrditev predlaganega dnevnega reda; 
3. Konstituiranje odbora; 
4. Razno. 

 
Dnevni red je bil potrjen. 
 
AD 3 

Konstituiranje odbora 
 
Podžupan je podal predlog, da bi bil predsednik NO Gregor Fefer. Na predlog ni bilo 
pripomb, zato je podžupan dal na glasovanje: 
 
SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje za predsednika Gregorja Feferja.  

 

Izid glasovanja: 
ZA  5 
PROTI  0 
Sklep je bil sprejet.  
 
Za podpredsednico NO je bila predlagana Andreja Kotar, ki se s predlogom strinja. S strani 
ostalih članov ni bilo pripomb, zato smo glasovali: 
 
SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje za podpredsednico Andrejo Kotar.  

 

Izid glasovanja: 
ZA  5 
PROTI  0 
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Sklep je bil sprejet.  
 
AD 4 

Razno 

 
Vodenje seje je prevzel predsednik NO. Ponovno se bomo sestali po novem letu. Takrat se 
bomo dogovorili o načrtu dela v letu 2015, s strani občine bomo prejeli osnovno gradivo, ki je 
potrebno za delo – Statut Občine Brezovica, Poslovnik občinskega sveta ter Poslovnik 
Nadzornega odbora. Dogovorili se bomo na kateri dan v tednu bodo sklicane seje NO – v 
preteklem mandatu smo se srečevali ob torkih. Ogledali si bomo poročila o nadzorih iz 
prejšnjega mandata, da se bodo novi člani odbora seznanili, kako zadeve izgledajo. Prvi 
nadzor bo verjetno zaključni račun za leto 2014, ki se bo sprejemal v spomladanskem času. V 
prejšnjem mandatu smo zahtevnejše nadzore opravljali vsi člani NO, za manj zahtevne pa 
smo se razdelili v skupine po dva ali tri. Na leto so bili opravljeni približno trije nadzori, več 
je realno težko izvedljivo. Namen NO je, da pomaga občinski upravi in drugim javnim 
zavodom v občini pri poslovanju – s predlogi in pripombami. NO opozarja na nepravilnosti in 
pričakuje, da se bodo odpravile v predvidenem času.  
 
Seja je bila zaključena ob 19:45. 
 
 
Zapisal:    
Gašper Jamnik 

Predsednik NO Občine Brezovica     
Gregor Fefer 


