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ZAPISNIK 

 

10. seje Nadzornega odbora (v nadaljevanju: NO), ki je bila 25.5.2021 ob 18.00 uri in je 

potekala na daljavo preko video povezave. 

 

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

 

OSTALI PRISOTNI: Gašper Jamnik. 

 

 

AD 1 

Ugotovitev sklepčnosti 

 

Prisotni so bili štirje člani NO, seja je sklepčna.  

 

 

AD 2 

Potrditev zapisnika 9. redne seje ter 6. 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 9. redne seje ter 6. 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 9. redne seje ter 6. dopisne seje; 

3. Potrditev predlaganega dnevnega reda; 

4. Pregled ugotovitev nadzora gradnje prizidka OŠ Brezovica; 

5. Razno. 

 

Dnevni red je bil potrjen. 

 

 

AD 4 

Pregled ugotovitev nadzora gradnje prizidka OŠ Brezovica 

 

Opravljen je bil nadzor, pripravljen je osnutek poročila. Predsednica je občinsko upravo 

zaprosila še za morebitne strategije. Prejeli smo dolgoročno strategijo občine, demografsko 
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študijo in celostno prometno strategijo RRA LUR. Pomembno je, da ima občina izdelane 

dolgoročne strategije iz katerih izhaja pri načrtovanju in izvedbi investicij. Demografska 

študija je bila izdelana leta 2017. Iz nje izhaja, da bo rast števila otrok do leta 2021, potem naj 

bi število počasi upadalo. Predsednico zanima, če bodo sedaj kapacitete šol zadoščale?  

Darko Jurca je pojasnil, da je obiskoval seje Občinskega sveta v času, ko je bila narejena 

demografska študija na zahtevo svetnikov. Na podlagi študije se je tudi šlo v gradnjo prizidka 

OŠ Brezovica, kapacitete naj bi zadoščale, smo na varni strani. Poleg tega so v OŠ tudi 

oddelki vrtca, nekaj se jih je že umaknilo šoli, tako da je tudi tukaj še nekaj rezerve. 

Drugače v sklopu nadzora ni bilo ugotovljenih nepravilnosti in neskladnosti. Dokumentacija 

se ujema, razpis je bil pravilno izveden. Cena izbrane ponudbe ni bistveno odstopala od 

povprečja in najvišje cene na razpisu. Dokumentacija je bila urejena, dodatno izvedene 

zadeve so bile upravičene. Z aneksi so se urejale dodatne zadeve šole in požarna varnost. Pri 

samem poročilu o gradnji je nekaj nejasnosti glede negativnih predznakov pri nekaterih 

postavkah, to bo predsednica še predebatirala z gospo Smrekar.  

Darko Jurca meni, da so številke ujemajo, je preračunaval. Drugače je poročilo o investiciji 

lepo pripravljeno, pregledno in korektno. Sama investicija je bila izpeljana šolsko.  

Mirko Pečarič se strinja, da je bil projekt dobro izpeljan, tudi predstavitveno gradivo s strani 

občinske uprave je zgledno pripravljeno.  

Z ugotovitvami kolegov se strinja tudi Gregor Fefer, pri nadzoru ni bilo ugotovljenih 

posebnosti ali kakšnih napak.  

Predsednica je predlagala, da se med priporočila navede, da naj se na 5 let pripravi nova 

demografska študija in naj se redno sledijo demografski trendi v občini. Na glasovanje je dala: 

 

SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje osnutek Poročilo o opravljenem nadzoru gradnje 

prizidka OŠ Brezovica. 

 

Izid glasovanja: 

ZA  4 

PROTI  0 

Sklep je bil sprejet.  

 

 

AD 5 

Razno 

 

Predsednica je člane NO pozvala, da podajo kakšen predlog ali vprašanje.  

Mirko Pečarič je vprašal, če je znano, ali je občina upoštevala priporočila, ki so bila podana 

pri nadzoru gradnje turistično informacijskega centra na Sveti Ani – glede vzdrževanja, 

zavarovanja objekta? 

Darko Jurca je pojasnil, da lahko zaprosimo, da občinska uprava poda informacijo v zvezi s 

priporočili, če so bila upoštevana in kaj od priporočil je že urejeno.  

Predsednica se strinja, da naslovimo na občinsko upravo vprašanje glede realizacije priporočil 

danih pri nadzoru gradnje TIC na Sveti Ani.  

 

Seja je bila zaključena ob 18:40. 

 

Zapisal:    

Gašper Jamnik 

 Predsednik NO Občine Brezovica     

Lucija Kokelj 


