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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: 19.10.2022 
Številka: 9001-12/2022 

 
 
 

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 17. redni seji, 
dne 19.10.2022 sprejel 
 
 
 
 

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU 
SANACIJE RAKITNIŠKEGA JEZERA 

 
 

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/
mailto:bostjan@brezovica.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 ima eno priporočilo.

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

2. PODROČJE IN CILJI NADZORA: Sanacija Rakitniškega jezera

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

Brezovica primerno. 

Nadzorni odbor ugotavlja, da količina umetno naseljenih rib in rakov v Rakitniškem jezeru vpliva na 

višino stroškov sanacije oziroma obdobnega čiščenja Rakitniškega jezera. Ker stroške plača Občina 

Brezovica predlagamo, da se Občina Brezovica začne pravočasno in pred naslednjim čiščenjem 

dogovarjati z RD Barje, da se količina rib in rakov ustrezno kontrolirano zmanjša ali začne seliti 

postopoma. Vsekakor pa priporočamo, da se pred sanacijo vnosa mladic in rakov ne povečuje. S tem 

bi imela RD Barje več časa za selitev rib in rakov, višina potrebne investicije s strani Občine Brezovica 

pa bi bila nekoliko manjša.
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 UVOD  

 
Skladno z letnim programom dela, ki ga je Nadzorni odbor potrdil na svoji 8. dopisni seji, dne 
9.2.2022, je bil opravljen nadzor sanacije Rakitniškega jezera. 
 
Nadzor se je izvajal v mesecih marec, april in maj 2022, 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)  

• Zakon o ohranjanju narave (Ureadni list RS, št. 96/04-ZON-UPB2, 61/06-

ZDru-1, 32/08 – OdlUS in 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 ZNOrg, 31/18 in 

82/20), 

• Zakon o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06) 

• Zapisnik 13. redne seje NO, sklep NO številka 9001-3/2022 

 

 Namen in cilji 

 
Namen in cilji nadzora so bili: 

• pregled porabe proračunskih sredstev in finančnih tokov ter ekonomičnosti projekta 
in 

• 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,  

• uvodne predstavitve projekta s strani go. Ivanke Stražišar, direktorice občinske uprave 
in go. Kristine Žust, vodje projekta, 

• posredovanega pisnega poročila o sanaciji Rakitniškega jezera z dokumentacijo in 
pisnih odgovorov na vprašanja nadzornega odbora s strani go. Ivanke Stražišar, 
direktorice občinske uprave, in go. Kristine Žust, vodje projekta, 

• ogleda lokacije izvedbe projekta in  
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2568
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preverjali ekonomičnost in skladnost izvedbe celotnega projekta sanacije Rakitniškega jezera 
z veljavno zakonodajo in drugimi pravnimi akti. 
 
 

 Izbrani referenčni zapisi 

 
Pregledani so bili naslednji referenčni zapisi: 

 
• Okvirna ponudba Zavoda za ribištvo Slovenije št.: 440-24/2021-1 z dne 

07.10.2021 

• Mnenje Zavoda RS za varstvo narave OE Ljubljana št. 3562-0694/2021-5 z 

dne 8.10.2021 

• Naravovarstveno soglasje Agencije RS za okolje št. 35620-917/2021/8 z dne 

07.12.2021 

• Obračun opravljenega dela – praznenje ribnika na Rakitni 

• Poročilo Zavoda za ribištvo Slovenije o izlovu, hranjenju ujetih rakov in izpustu 

v njihovo naravno okolje po zaključku sanacijskih del na jezeru Rakitna št.: 

440-24/2021-3 z dne 18.11.2021 

• Kartica finančnega knjigovodstva Občine Brezovica z dne 01.04.2022 

 

 

 POMEMBNE UGOTOVITVE IN PRIPOROČILA  

 

5.1 Sanacija Rakitniškega jezera 
 
Predmet nadzora je bila izvedba sanacije Rakitniškega jezera.  
 
Rakitniško jezero je umetno jezero, ki so zgradili krajani sami za svoje rekreacijske potrebe, 
ko ribištvo še ni bilo aktualno. To je že vseskozi priljubljena izletniška točka in v poletnem času 
kopališče za obiskovalce in domačine. Kasneje se je na jezeru pričela izvajati tudi ribiška 
dejavnost v obliki vnosa rib. Tako stanje je bilo ob ustanovitvi Občine Brezovica. 
 
Upravljanje rib v okviru sladkovodnega ribištva je na državni ravni urejeno tako, da je s 
koncesijo lahko v pristojnosti lokalnih ribiških družin. V primeru jezera na Rakitni je upravljavec 
Ribiška družina barje. 
 
Občina Brezovica s podatki o vnosu rib in rakov ne razpolaga in ni pristojna za to, temveč 
Zavod za ribištvo Slovenije in druge pristojne službe. Pristojnosti ribiških družin so definirane 
v Zakonu o sladkovodnem ribištvu. Iz tega izhaja, da ima RD Barje sklenjeno koncesijsko 
pogodbo za izvajanje ribiškega upravljanja v ribiškem okolišu. Za omenjene koncesije ni 
pristojna lokalna skupnost (občina) temveč država, ki po Zakonu upravlja s sladkovodnimi 
ribami. Občina Brezovica se tako ne dogovarja z RD Barje o naravnem gojenju rib v 
Rakitniškem jezeru. 
 
Iz predloženih referenčnih dokumentov količina rib in rakov v Rakitniškem jezeru vpliva na 
vsakokratne stroške čiščenja jezera ter seveda tudi na druge aspekte kot npr. čas čiščenja in 
podobo. Čiščenje jezera se po preteklih izkušnjah izvaja v časovnem intervalu 15-20 let. Pri 
definiranju terminske izvedbe projekta se upošteva vse deležnike – zlasti z vidika selitve rib in 
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rakov, pri čemer predloge za čas izvajanja del podajo pristojne službe, ki so sodelovale tudi 
pri tokratnem čiščenju jezera – RD Barje, Zavod za ribištvo Slovenije in Zavod RS za varstvo 
narave. Ob tem je potrebno opozoriti, da je bil tekom tokratnega čiščenja jezera bistven tudi 
poudarek na sanaciji dotrajane infrastrukture ter vzdrževalnih delih (sanacija propusta ter 
ureditev usedalnikov). Skladno z veljavnimi predpisi je bilo izvedeno tudi testiranje sedimenta 
v jezeru/mulja, kar je opravil NLZOH. 
 
Dela je izvedlo JKP Brezovica. Projektant za izvedbo del je bil IS projekt, projektiranje in 
urejanje voda, d.o.o. ARSO je izdala naravovarstveno soglasje k projektu. Izlov in ponovni 
vnos rakov sta v celoti izvajala Zavod za ribištvo Slovenije in RD Barje, ki sta tudi strokovno 
pristojna za izvajanje tovrstnih del. Nadzor nad deli je z vidika varovanja narave izvajal Zavod 
RS za varstvo narave, prisotnost izvajalcev na lokaciji pa so preverjali tudi člani občinske 
uprave.  
 
Priporočilo: 
Nadzorni odbor ugotavlja, da količina umetno naseljenih rib in rakov v Rakitniškem jezeru 
vpliva na višino stroškov sanacije oziroma obdobnega čiščenja Rakitniškega jezera. Ker 
stroške plača Občina Brezovica predlagamo, da se Občina Brezovica začne pravočasno in 
pred naslednjim čiščenjem dogovarjati z RD Barje, da se količina rib in rakov ustrezno 
kontrolirano zmanjša ali začne seliti postopoma. Vsekakor pa priporočamo, da se pred 
sanacijo vnosa mladic in rakov ne povečuje. S tem bi imela RD Barje več časa za selitev rib in 
rakov, višina potrebne investicije s strani Občine Brezovica pa bi bila nekoliko manjša.  
 
Nadzorni odbor pri tem nadzoru ni ugotovil neskladnosti. 
 

 SKLEPNA UGOTOVITEV 

 
Na podlagi opravljenega nadzora ocenjujemo, da je poslovanje Občine Brezovica primerno.  
 
Projekt sanacije Rakitniškega jezera je bil izveden skladno s pravnimi podlagami, strokovno in 
transparentno. Pri tem gre za izboljšanje videza in urejenosti jezera ter kakovosti vode, kjer ne 
živijo le ribe in raki ter druge rastline in živali, temveč se na jezeru in v njegovi okolici izvajajo 
številne rekreativne dejavnosti. Bistveno je, da se je sanirala tudi dotrajana infrastruktura in so 
bila opravljena vzdrževalna dela (sanacija propusta ter ureditev usedalnikov).  
 
Nadzorni odbor ima eno priporočilo – opisano v točki 5. Neskladnosti ni bilo ugotovljenih.   
 
 
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 
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2. Občina Brezovica, Metod Ropret, župan 

3. Občinski svet Občine Brezovica 


