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OBČINA BREZOVICA 
 

 

Tržaška cesta 390 

 1351 Brezovica 

tel: 01 - 360 17 70 
                    faks: 01 - 360 17 71 

 

Nadzorni odbor 
www.brezovica.si                                                                     

info@brezovica.si 

 

 
Datum: 27.9.2022 
Številka: 9001-9/2022 

 
 

Na podlagi 40. člena Statuta Občine Brezovica (Ur. l. RS, št. 79/2016) in 20. člena 
Poslovnika Nadzornega odbora Občine Brezovica je Nadzorni odbor Občine Brezovica na 9. 
dopisni seji, dne 27.9.2022 sprejel 
 
 
 
 

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU 
OBNOVE PARKIRIŠČ PRI KS V NOTRANJIH GORICAH 

 
 

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Brezovica 
 

 
 
 
 

 
1. Nadzorni odbor v sestavi: 

 
Lucija Kokelj, vodja nadzora, 
Darko Jurca, član, 
Gregor Fefer, član, 
Mirko Pečarič, član, 
Dani Praprotnik, član 

 
 
2. Poročevalka: Lucija Kokelj 

 
 

3. Izvedenci: ni bilo izvedencev 
 
 

4. Nadzorovani organ:  
Uprava občine Brezovica, Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica 
E-pošta: info@brezovica.si 

 

 
 

http://www.vodice.si/
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  POVZETEK NADZORA 

 

3. POVZETEK POMEMBNIH UGOTOVITEV IN PRIPOROČIL

Ugotovitev 1 Priporočilo 1

Nadzorni odbor ni ugotovil nobene nepravilnosti. Nadzorni odbor nima priporočil.

1. NADZOROVANI ORGAN: Uprava občine Brezovica, Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica

2. PODROČJE IN CILJI NADZORA: Obnova parkirišč pri KS Notranje Gorice

4. SKLEPNA UGOTOVITEV: Na podlagi opravljenega nadzora ocenjujemo, da je poslovanje Občine 

Brezovica primerno. 

Projekt obnove parkirnih prostorov pri KS Notranje Gorice je bil izveden skladno s pravnimi podlagami, 

strokovno in transparentno. Pri tem gre za izboljšanje urejenosti mirujočega prometa in dostopnosti 

do Zadružnega doma, izboljšanje prometne varnosti vseh udeležencev v prometu, še zlasti najmlajših 

peščev ter izboljšanje izgleda okolice občinskega objekta. 
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 UVOD  

 
Skladno z letnim programom dela, ki ga je Nadzorni odbor potrdil na svoji 6. dopisni seji, dne 
23. 3. 2021, je bil opravljen nadzor obnove parkirišč pri KS v Notranjih Goricah. 
 
Nadzor se je izvajal v mesecu decembru 2021, pri njem pa so sodelovali naslednji člani 
Nadzornega odbora:  
 
Lucija Kokelj, vodja nadzora, 
Darko Jurca, član, 
Gregor Fefer, član, 
Mirko Pečarič, član, 
Dani Praprotnik, član. 
 

 OSNOVNI PODATKI O NADZOROVANEM ORGANU 

 

 Nadzorovani organ in odgovorne osebe 

 
Nadzorovani organ je bil Uprava občine Brezovica. Skladno s Statutom Občine Brezovica je 
Občina Brezovica pravna oseba javnega prava s pravico posedovati, pridobivati in 
razpolagati z vsemi vrstami premoženja. Nadzor se nanaša na proračunsko leto 2020. 
Odgovorna oseba v času nadzora in v obdobju na katerega se nanaša nadzor je direktorica 
občinske uprave ga. Ivanka Stražišar.  
  

      

 Organiziranost in pristojnosti 

 
Občina ima občinsko upravo, ki v skladu z zakonom, statutom in splošnimi akti občine 
opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z 
zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti.  
 
Občinska uprava odloča o upravnih stvareh iz občinske pristojnosti na prvi stopnji ter opravlja 
inšpekcijske naloge in naloge občinskega redarstva oziroma drugih služb nadzora.  
 
Občinska uprava opravlja strokovna, organizacijska in administrativna opravila za občinske 
organe in organe ožjih delov občin.  
 
Občinsko upravo ustanovi občinski svet na predlog župana z odlokom, s katerim določi 
njihovo notranjo organizacijo in delovno področje.  
 
Občinsko upravo lahko sestavljajo organi občinske uprave oziroma notranje organizacijske 
enote.  
 
Občinsko upravo vodi direktor, usmerja in nadzoruje pa jo župan. 
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 OSNOVNI PODATKI O NADZORU  

 

 Pravne podlage 

 
Pravne podlage za nadzor so naslednje: 

• 32. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 in 
spremembe), 

• 1., 2. In 7. člen Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS št. 79/16), 

• Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr., 65/20 in 15/21 – 

ZDUOP) 

• Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 

(Uradni list RS, št. 11/18)  

• Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 

(Uradni list RS, št. 31/18) 

• Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 

23/2016, 48/2016, 63/2018, 41/2017) 

• Poslovnik Nadzornega odbora Občine Brezovica, št. 032-22/2017   

• Zakon o javnih financah (ZJF, Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno 

besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 

195/20 – odl. US) 

• Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 121/21, ZJN-3B)  

• Evidence o transakcijah javnih sredstev med občino in javnimi podjetji 

• Zakon o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97, 67/02 – ZV-1, 110/02 – 

ZUreP-1 in 110/02 – ZGO-1) 

• Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) 

• Strategija prostorskega razvoja Slovenije  

• Prostorski red Slovenije 

• Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (OdSPRS) glede mirujočega 

prometa 

• Uredba o prostorskem redu Republike Slovenije glede mirujočega prometa -  

97. člen (načrtovanje površin za mirujoči promet) 

• Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe 

objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb 

• Slovenski standard ISO 21542 – Dostopnost in urejenost grajenega okolja 

• Celostna prometna strategija LUR 

• Zapisnik 6. dopisne seje z dne 23.3.2021 in zapisnik 11. redne seje z dne 

31.8.2021 

 

 Namen in cilji 

 
Namen in cilji nadzora so bili: 

• izvedba javnega naročila za obnovo parkirišč pri KS v Notranjih Goricah, 

• skladnost uporabe proračunskih sredstev z načrtovanimi, 
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• ustreznost obnove parkirišč glede na trenutno veljavne standarde in priporočila, 

• v primeru pomembnih ugotovitev poročati o morebitnih pomanjkljivostih in/ali 
nepravilnostih ter podati priporočila za njihovo odpravo. 
 

 Opis področja, postopkov in metod nadzora 
 
V okviru nadzora smo s pomočjo: 
 

• pregledovanja pravnih podlag,  

• predstavitve projekta s strani go. Ivanke Stražišar, direktorice občinske uprave in g. 
Petra Lovšina, urbanista, 

• posredovanega pisnega poročila o izgradnji parkirišč z razpisno in izvedbeno 
dokumentacijo s strani go. Ivanke Stražišar, direktorice občinske uprave, 

• ogleda lokacije izvedbe podprojekta, 

• podanih ustnih odgovorov na vprašanja članov Nadzornega odbora in  
 

preverjali skladnost izvedbe celotnega projekta obnove parkirišč pri KS Notranje Gorice z 
veljavno zakonodajo in drugimi pravnimi akti, priporočili in smernicami za urejanje mirujočega 
prometa v Republiki Sloveniji. 
 
 

 Izbrani referenčni zapisi 

 
Pregledani so bili naslednji referenčni zapisi: 

• Sklep o začetku postopka JN – Obnova občinskih cest v letu 2020  

• Poročilo o preverbi ponudb – Obnova občinskih cest v letu 2020  

• Odločitev o oddaji naročila - Obnova občinskih cest v letu 2020  

• Ponudba KGG - Obnova občinskih cest v letu 2020 1-2  Parkirišče ob Pošti 

Notranje Gorice  

• Ponudba KGG Obnova občinskih cest v letu 2020 2-2 - Pločnik ob LC 022071 

Kamnik-Preserje 

• Ponudba JKP Brezovica - Obnova občinskih cest v letu 2020 1-2 - Parkirišče 

ob Pošti Notranje Gorice  

• Ponudba JKP Brezovica - Obnova občinskih cest v letu 2020 2-2 Pločnik ob 

LC 022071 Kamnik-Preserje  

• Ponudba Mapri Obnova občinskih cest v letu 2020 1-2 Parkirišče ob Pošti 

Notranje Gorice  

• Ponudba Mapri Obnova občinskih cest v letu 2020 2-2 Pločnik ob LC 022071 

Kamnik-Preserje  

• Pogodba – Obnova občinskih cest v letu 2020  

• Pogodba o sofinanciranju - Obnova občinskih cest v letu 2020  

• Pogodba o sofinanciranju - Obnova občinskih cest v letu 2020-dodatek1  

• Pogodba o sofinanciranju - Obnova občinskih cest v letu 2020-dodatek2  

• 22150_eSlog_228.xml-viz.-podp. 1.z.s. parkirisce NG - eRacun   

• Parkirisce NG - racun 228-2020 - 1.z.s.-podpisan   

• Parkirisce NG - 1.z.s.-podpisana   
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• 22534_eSlog_271.xml-viz.-podp. k.s. parkirisce NG - eRacun   

• Parkirisce NG - racun 271-2020 - k.s.-podpisan   

• Parkirisce NG - k.s.-podpisana   

• 22056_eSlog_221.xml-viz.-podp. 1.z.s. plocnik Preserje - eRacun   

• Plocnik Preserje - racun 221-2020 - 1.z.s.-podpisan   

• Plocnik Preserje - 1.z.s.-podpisana   

• 22141_eSlog_225.xml-viz.-podp. 2.z.s. plocnik Preserje - eRacun   

• Plocnik Preserje - racun 225-2020 - 2.z.s.-podpisan   

• Plocnik Preserje - 2.z.s.-podpisana   

• 22535_eSlog_270.xml-viz.-podp. k.s. plocnik Preserje - eRacun   

• Plocnik Preserje - racun 270-2020 - k.s.-podpisan   

• Plocnik Preserje - k.s.-podpisana   

• UJPnet_potrdilo_placila_SE20100924337531 1.z.s. park.NG   

• UJPnet_potrdilo_placila_DN20111949568331 k.s. park.NG   

• Potrdilo o placilu 1.z.s. plocnik Preserje – kompenzacija   

• UJPnet_potrdilo_placila_SE20100823030971 2.z.s.plocnik Pres.   

• Potrdilo o placilu k.s. plocnik Preserje – kompenzacija  Uradna evidenca 

finančnih transferov Občine Brezovica 

 

 POMEMBNE UGOTOVITVE IN PRIPOROČILA  

 

5.1 Obnova parkirišč pri KS Notranje Gorice 
 
Predmet nadzora je bil sestavni del oziroma podprojekt projekta »Obnova občinskih cest v 
letu 2020«, NRP OB008-20-0029, skupaj še s podprojektom »Ureditev pločnika na lokalni 
cesti LC 022071 Kamnik – Preserje«. Občina Brezovica je zato nadzornemu odboru 
predložila celotno dokumentacijo obeh omenjenih podprojektov krovnega projekta »Obnova 
občinskih cest v letu 2020«. 
 
Ugotavljamo, da je Občina Brezovica izvedla javni razpis za izvajalca obnove parkirišč pri KS 
Notranje Gorice skladno z zakonskimi in podzakonskimi pravnimi akti. Na razpis so se 
prijavili trije ponudniki:  

• KOMUNALNE GRADNJE d.o.o. 

• JKP Brezovica d.o.o. 

• MAPRI PROASFALT d.o.o.  

Izbran je bil JKP Brezovica d.o.o. s katerim je bila podpisana pogodba dne 29.06.2020. 
Vrednost podprojekta obnove parkirišč pri KS Notranje Gorice je bil 97.823,74 EUR z DDV. 
Krovni projekt je sofinanciralo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Pravočasno in 
skladno je bil izveden tudi plačilni promet med pogodbenimi partnerji.  
 
S projektom obnove parkirišč pri KS Notranje Gorice se je izboljšal mirujoči promet pri 
Zadružnem domu kjer imajo poleg KS Notranje Gorice, svoje prostore tudi: splošna 
zdravnica, Upravna enota, pošta, Krajinski park Ljubljansko barje, knjižnica, športno društvo, 
upokojenci in drugi ter kjer se nahaja dvorana za prireditve in dogodke. Čeprav lokacija ne 
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omogoča bistvene širitve na nove parkirne površine, je kljub vsemu sedaj zagotovljenih več 
parkirnih mest. Ta so lepo urejena, več je prostora za obračanje vozil in dostavo ter kar je 
najpomembneje, izboljšala se je varnost poti za otroke iz podružnične osnovne šole ter vrtca 
do športnega centra Jama. 
 
Čeprav občina Brezovica nima lastne Celostne prometne strategije, je na svoji spletni strani 
objavila povezavo do publikacije Celostna prometna strategija Ljubljanske urbane regije 
(CPS LUR). Gre za inovativen strateški dokument, ki izhaja iz dejanskih potreb regije kot 
celote in odgovarja njenim konkretnim izzivom na področju trajnostne mobilnosti.  
 
Osrednji cilj ukrepov vključenih v akcijski načrt je predvsem dvig kakovosti življenja, kjer je 
poudarek na zmanjševanju uporabe osebnih vozil, spodbujanju uporabe javnega prevoza in 
nemotoriziranih načinov potovanja, znižanju visoke stopnje emisij in hrupa v prometu ter 
prometnih zastojev. 
 
To ji bo vodilo za nadaljnjo urejanje prometne strategije. 
 
Nadzorni odbor pri tem nadzoru ni ugotovil neskladnosti, prav tako nima priporočil. 
 

 SKLEPNA UGOTOVITEV 

 
Na podlagi opravljenega nadzora ocenjujemo, da je poslovanje Občine Brezovica primerno.  
 
Projekt obnove parkirnih prostorov pri KS Notranje Gorice je bil izveden skladno s pravnimi 
podlagami, strokovno in transparentno. Pri tem gre za izboljšanje urejenosti mirujočega 
prometa in dostopnosti do Zadružnega doma, izboljšanje prometne varnosti vseh 
udeležencev v prometu, še zlasti najmlajših peščev ter izboljšanje izgleda okolice 
občinskega objekta.  
 
Nadzorni odbor nima priporočil.   
 
 
. 
 
 
Pripravili:  

Lucija Kokelj, vodja nadzora 

Darko Jurca, član 

Gregor Fefer, član 

Mirko Pečarič, član 

Dani Praprotnik, član 

 

Lucija Kokelj 
 

Predsednica NO Občine Brezovica 

 
Vročiti: 

1. Uprava Občine Brezovica, Ivanka Stražišar, direktorica 
2. Občina Brezovica, Metod Ropret, župan 

3. Občinski svet Občine Brezovica 


