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ZAPISNIK 

 

12. seje Nadzornega odbora (v nadaljevanju: NO), ki je bila 21.12.2021 ob 17.00 v prostorih 

Občine Brezovica. 

 

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

 

OSTALI PRISOTNI: Gašper Jamnik. 

 

 

AD 1 

Ugotovitev sklepčnosti 

 

Prisotnih je vseh pet članov NO, seja je sklepčna.  

 

 

AD 2 

Potrditev zapisnika 11. redne seje 

 

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

bilo, je dala na glasovanje: 

 

SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje zapisnik 11. redne seje. 

 

Izid glasovanja: 

ZA  5 

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 11. redne seje; 

3. Potrditev predlaganega dnevnega reda; 

4. Potrditev končnega Poročila o nadzoru nakupa poslovnih prostorov Špica na 

Brezovici; 

5. Nadzor – obnova parkirišč pri KS Notranje Gorice; 

6. Razno. 

 

Dnevni red je bil potrjen. 

 

 

AD 4 

Potrditev končnega Poročila o nadzoru nakupa poslovnih prostorov Špica na Brezovici 
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Občinski upravi je bil poslan osnutek poročila, na katerega ni bilo pripomb, z ugotovitvami se 

strinjajo. Zato lahko sprejmemo končno poročilo. Predsednica je dala na glasovanje: 

 

SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje končno Poročila o nadzoru nakupa poslovnih 

prostorov Špica na Brezovici. 

 

Izid glasovanja: 

ZA  5 

PROTI  0 

Sklep je bil sprejet.  

 

 

AD 5 

Nadzor – obnova parkirišč pri KS Notranje Gorice 

 

Člani smo prejeli dokumentacijo v zvezi z obnovo parkirišča in jo pregledali. Ni bilo 

ugotovljenih nepravilnosti, so pa bile cene vseh ponudb precej blizu skupaj, kar je nenavadno. 

Darko Jurca je pojasnil, da je glavno merilo pri izboru izvajalca cena, morajo pa tudi vsi 

prijavljeni na razpis imeti ustrezne zahtevane reference. Razpis je bil pravilno izveden, tudi 

izvedba del je bila ustrezna, parkirišče se uporablja in služi svojemu namenu. Urejenih je več 

parkirnih mest, uredil se je še del pločnika, dodatno so se odstranile skale na  pobočju pri 

uvozu. Gregorja Feferja je zanimalo, če kdo zna pojasniti, zakaj se pojavljata v gradivu dve 

tabeli z različnimi številkami? Darko Jurca meni, da gre za prikaz sofinanciranja – kakšen je 

delež občine in kakšen delež države pri izvedbi projekta. Lucija Kokelj se strinja, da je 

parkirišče lepo urejeno in uporabnikom bolj prijazno, kot je bilo prej. Parkirnih mest je več, 

sedaj ni več toliko težav s parkiranjem, ker je v preteklosti pogosto bilo parkirišče zelo 

zasedeno. Predsednica je pozvala člane, da podajo še kakšna vprašanja v zvezi z nadzorom, ki 

bi jih naslovili na Občinsko upravo, vendar dodatnih vprašanj ni bilo. Prav tako ni potrebna 

dodatna dokumentacija. Na podlagi ugotovitev se bo pripravil osnutek poročila o nadzoru, ki 

ga do predsednica poslala vsem članom v pregled.  

 

 

AD 6 

Razno 

 

Pripraviti moramo plan dela za leto 2022 in pa poročilo o delu za leto 2021. Na naslednji seji 

v mesecu januarju bomo to dvoje potrdili. Pogovorili smo se o morebitnih nadzorih prihodnje 

leto. Načelom bi drugo leto izvedli dva nadzora, saj bodo še pred koncem leta volitve, bo na 

voljo manj časa. Eden od predlogov je, da bi opravili nadzor čiščenja jezera na Rakitni. Lahko 

bi se pregledalo katero od krajevnih skupnosti, na primer KS Podpeč – Preserje, kjer je bilo 

ob zadnjem nadzoru pred par leti ugotovljenih nekaj pomanjkljivosti. Do naslednje seje bomo 

člani odbora razmislili o predlogih za nadzor drugo leto in se bomo nato skupaj odločili, kaj 

bomo pregledali.  

 

Člani NO se Občinski upravi zahvaljujejo za prejeto darilo ob koncu leta.  

 

 

Seja je bila zaključena ob 18:00. 

 

Zapisal:    
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Gašper Jamnik 

 Predsednik NO Občine Brezovica     

Lucija Kokelj 


