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ZAPISNIK 

 

3. seje Nadzornega odbora (v nadaljevanju: NO), ki je bila 23.7.2019 ob 18.00 uri v 

prostorih Občine Brezovica. 

 

PRISOTNI:  Lucija Kokelj, Darko Jurca, Gregor Fefer, Mirko Pečarič. 

 

OSTALI PRISOTNI: Gašper Jamnik. 

 

 

AD 1 

Ugotovitev sklepčnosti 

 

Prisotni so štirje člani NO, seja je sklepčna. Opravičeno odsoten je Anže Šuker.  

 

 

AD 2 

Potrditev zapisnika 2. redne seje ter 1. in 2. dopisne seje 

 

Predsednica NO je pozvala člane, da podajo morebitne pripombe na zapisnike. Ker pripomb 

ni bilo, je dala na glasovanje: 

 

SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje zapisnik 2. redne seje ter 1. in 2. dopisne 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 2. redne seje ter 1. in 2. dopisne seje; 

3. Potrditev predlaganega dnevnega reda; 

4. Obravnava osnutka poročila - Preverjanja investicije v Turistično – informacijski 

paviljon na sv. Ani; 

5. Razno. 

 

Dnevni red je bil potrjen. 

 

 

AD 4 

Obravnava osnutka poročila - Preverjanja investicije v Turistično – informacijski 

paviljon na sv. Ani 
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Vsi člani so prejeli osnutek poročila. Osnutek je potrebno dopolniti s potrebnimi podatki – 

številko dokumenta, datumi, številke sklepov, sej itd. NO je imel sestanek z direktorico 

občinske uprave. Nato so bila pisno postavljena vprašanja, na katere smo dobili odgovore. 

Poročilo smo pregledali po posameznih točkah. Ponudbe za izvedbo projekta so bile 

pridobljene. Pogodba vključuje tudi vzdrževanje in urejanje okolice objekta. Ni pa sklenjena 

pogodba z JKP Brezovica o vzdrževanju, ter ni zagotovljenih sredstev v ta namen. To je prvo 

priporočilo – skleniti pogodbo z JKP Brezovica in zagotoviti sredstva. Strošek notarke bi se 

moral upoštevati pri stroških projekta – na projekt morajo biti vezani vsi stroški. Z župnijo ni 

bilo sklenjenega dogovora za nadomestilo – morda bi bilo mogoče iztržiti nadomestilo, ki je 

stvar dogovora. Ugotovljeno je bilo, da ni sklenjeno zavarovanje, ki bi glede na notarski zapis 

moralo biti sklenjeno – tudi to je priporočilo. Sicer je projekt bil narejen v skladu s projektno 

dokumentacijo. Nobena oseba ni zadolžena za skrb in nadzor stanja objekta. Lastnik zemljišča 

je župnija, objekt po 10 letih preide v last cerkve, obstaja pa možnost podaljšanja pogodbe. 

Zato je priporočilo, da se zaradi smotrnosti investicije čim prej sklene dogovor za podaljšanje.  

Predsednica je dala na glasovanje: 

 

SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje osnutek poročila - Preverjanja investicije v Turistično 

– informacijski paviljon na sv. Ani, skladno s predlaganimi popravki.  

 

Izid glasovanja: 

ZA  4 

PROTI  0 

Sklep je bil sprejet.  

 

 

AD 5 

Razno 

 

Pod točko razno ni bilo razprave.  

 

 

Seja je bila zaključena ob 19:15. 

 

 

Zapisal:    

Gašper Jamnik 

 Predsednik NO Občine Brezovica     

Lucija Kokelj 


