ZAPISNIK
10. seje Nadzornega odbora (v nadaljevanju: NO), ki je bila 14.3.2017 ob 19.00 uri v
prostorih Občine Brezovica.
PRISOTNI: Darko Jurca, Patricija Kozin, Daliborka Brčan, Bojana Bačar.
OSTALI PRISOTNI: Gašper Jamnik

AD 1
Ugotovitev sklepčnosti
Prisotni so štirje člani NO, seja je sklepčna.

AD 2
Potrditev zapisnika 9. redne seje
Na zapisnik ni bilo pripomb. Predsednik je dal na glasovanje:
SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje zapisnik 9. redne seje.
Izid glasovanja:
ZA
4
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.

AD 3
Potrditev predlaganega dnevnega reda
NO je glasoval o sledečem dnevnem redu:
DNEVNI RED:
1. Ugotovitev sklepčnosti;
2. Potrditev zapisnika 9. redne seje;
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda;
4. Obravnava dopisa Komisije za preprečevanje korupcije;
5. Razno.
Dnevni red je bil potrjen.

AD 4
Obravnava dopisa Komisije za preprečevanje korupcije
S strani Komisije za preprečevanje korupcije smo prejeli dopis. Zadevo odstopajo v
obravnavo NO. Prijava se nanaša na poslovanje občine s podjetjem Urbania d.o.o., katerega
zastopnik in lastnik je Peter Lovšin, ki opravlja na občini delo urbanista. Po podatkih iz Erar-
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ja, je podjetje s strani Občine Brezovica od leta 2003 prejelo okoli 363.000 €, kar znaša
približno 1.600 € mesečno. Na spletni strani občine je urbanist naveden med zaposlenimi v
občinski upravi. Komisija za preprečevanje korupcije je od občine zahtevala pojasnila. S
strani občine so prejeli kopije pogodb sklenjenih s podjetjem Urbania d.o.o. Iz pogodb je
razvidno, da urbanist svetuje na področju urbanizma, skrbi za strokovnost gradiv, svetuje
županu pri prostorskih zadevah, sodeluje na sejah Občinskega sveta, enkrat tedensko ima
uradne ure za občane ter opravlja naloge s področja urbanizma v času odsotnosti uslužbenke s
tega področja. KPK se zdi nenavadno, da na podlagi pogodbe zunanji izvajalec nadomešča
uslužbenko v času odsotnosti. KPK pričakuje, da jih NO obvesti o ugotovitvah.
Zadevo bo potrebno pregledati z vseh vidikov. Predsednik je prosil direktorico občinske
uprave, da NO posreduje vso dokumentacijo, ki je bila poslana KPK. Dokumentacijo smo
prejeli, na KPK so bile poslane samo pogodbe sklenjene z urbanistom. Pregledali smo
pogodbe od leta 2000 dalje. Šele v pogodbi za leto 2016 je omenjeno nadomeščanje
uslužbenca v času odsotnosti, prej tega v pogodbah ni bilo. V prvi fazi bo potrebno preveriti,
kako je bil izveden javni razpis. Pregledati bo potrebno katere so delovne naloge javne
uslužbenke, kaj ima navedeno v opisu del. NO se bo sestal z direktorico občinske uprave v
sredo, 22.3. ali teden kasneje, da se dogovorimo o poteku nadzora in o potrebni
dokumentaciji.
Predsednik je dal na glasovanje:
SKLEP: Nadzorni odbor bo na podlagi poziva Komisije za preprečevanje korupcije
izvedel nadzor poslovanja Občine Brezovica s podjetjem Urbania d.o.o.
Izid glasovanja:
ZA
4
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.

AD 5
Razno
Dve članici NO sta se udeležili seminarja z naslovom pravni predpisi o javnem naročanju s
primeri iz prakse. Ostale člane sta seznanili z vsebino seminarja. Po elektronski pošti bosta
vsem članom poslali gradivo s seminarja.
Seja je bila zaključena ob 20:20.
Zapisal:
Gašper Jamnik
Predsednik NO Občine Brezovica
Darko Jurca
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