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ZAPISNIK 
 
11. seje Nadzornega odbora (v nadaljevanju: NO), ki je bila 31.8.2021 ob 17.00 v prostorih 
Občine Brezovica. 
 
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 10. redne seje ter 7. 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 10. redne seje ter 7. 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 10. redne seje ter 7. dopisne seje; 
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda; 
4. Potrditev končnega Poročila o opravljenem nadzoru gradnje prizidka OŠ Brezovica; 
5. Dogovor o nadzoru poslovnih prostorov Špica na Brezovici; 
6. Razno. 

 
Dnevni red je bil potrjen. 
 
 
AD 4 
Potrditev končnega Poročila o opravljenem nadzoru gradnje prizidka OŠ Brezovica 
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Osnutek poročila je bil posredovan županu in nanj ni bilo pripomb. Zato lahko potrdimo 
končno poročilo. Predsednica je dala na glasovanje: 
 
SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje končno Poročilo o opravljenem nadzoru gradnje 
prizidka OŠ Brezovica. 
 

Izid glasovanja: 

ZA  4 
PROTI  0 
Sklep je bil sprejet.  
 
 
AD 5 
Dogovor o nadzoru poslovnih prostorov Špica na Brezovici 
 
Predsednica je prejela poročilo in gradivo, ki ga je posredovala vsem članom NO. Člani so 
gradivo pregledali. Nakup prostorov je potrdil Občinski svet, v zemljiški knjigi je vse urejeno 
in vpisano. Za otroke je psihiatrija zelo pomembna, vedno več je bolezni, so težki časi zaradi 
korona situacije in omejitev. Ambulanta je za celotno regijo, zato je bilo pomembno, da se 
čim prej pridobijo prostori, v nasprotnem primeru bi ta dejavnost verjetno bila v Ljubljani. 
Gregor Fefer meni, da je po pregledu dokumentov videti vse v redu, postopki nakupa so bili 
primerni izvedeni. Na ceno ne moremo dati pripomb, takšne so tržne cene, tudi ni odstopanj 
pri ceni. Nepremičnina je bila najprej v najemu, nato je sledil odkup. Darko Jurca se strinja, 
da je bil nakup pravilno izpeljan, dejavnost se izvaja. Razpolaganje z nepremičninami je 
urejeno, občina ima sezname in evidence premoženja. Predsednica predlaga, da se pripravi 
osnutek poročila, da je glede na prejete dokumente bilo poslovanje skladno in priporočila niso 
potrebna. Glede na to, da ni priporočil, se lahko potrdi osnutek nadzora. Predsednica je dala 
na glasovanje: 
 
SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje osnutek Poročila o nadzoru poslovnih prostorov Špica 
na Brezovici. 
 
Izid glasovanja: 

ZA  4 
PROTI  0 
Sklep je bil sprejet.  
 
 
AD 6 
Razno 
 
Lahko pričnemo tudi naslednji nadzor - obnova parkirišč pri KS Notranje Gorice. Predsednica 
je dala na glasovanje: 
 
SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje sklep o pričetku nadzora – obnova parkirišč pri KS 
Notranje Gorice. 
 
Izid glasovanja: 

ZA  4 
PROTI  0 
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Sklep je bil sprejet.  
 
Predsednica NO je člane seznanila, da bo Anže Šuker iz osebnih razlogov podal odstopno 
izjavo. Občinski svet bo glede na prejet predlog izvedel postopek imenovanja nadomestnega 
člana Nadzornega odbora.  
 
 
Seja je bila zaključena ob 17:45. 
 
Zapisal:    
Gašper Jamnik 

 Predsednik NO Občine Brezovica     
Lucija Kokelj 


