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ZAPISNIK 

 

14. seje Nadzornega odbora (v nadaljevanju: NO), ki je bila 7.4.2022 ob 17.00 v prostorih 

Občine Brezovica. 

 

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

 

OSTALI PRISOTNI: Gašper Jamnik. 

 

 

AD 1 

Ugotovitev sklepčnosti 

 

Prisotni so štirje člani NO, seja je sklepčna.  

 

 

AD 2 

Potrditev zapisnika 13. redne seje in 8. dopisne 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 13. redne seje in 8. 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 13. redne seje in 8. dopisne seje; 

3. Potrditev predlaganega dnevnega reda; 

4. Pregled in implementacija priporočil KPK za delo NO; 

5. Pregled odgovorov go. Stražišar glede nadzora sanacije Rakitniškega jezera; 

6. Dogovor o nadaljevanju nadzora; 

7. Razno. 

 

Dnevni red je bil potrjen. 

 

 

AD 4 

Pregled in implementacija priporočil KPK za delo NO  
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Priporočila KPK je predsednica poslala vsem članom po elektronski pošti Gre za splošna 

priporočila za delo Nadzornih odborov. Takega primera, kot ga navajajo, ga do sedaj pri nas 

še ni bilo. Priporočeno je tudi, da se v Poslovnik o delu NO zapiše, da se hujše kršitve prijavi 

naprej pristojnim institucijam. V našem poslovniku je to že navedeno v 22. členu, tako da 

nam ni treba nič dodajati oziroma spreminjati poslovnika. Na KPK se lahko pošlje odgovor, 

da pri nas takih primerov do sedaj ni bilo in da je naš poslovnik ustrezen, se ga lahko priloži. 

Imamo navedene hujše kršitve, če jih ugotovimo, moramo zadevo predati ustreznim organom. 

Odgovori se na elektronsko pošto KPK in navede, da smo pregledali poslovnik in imamo v 

njemu navedeno, kar se pričakuje od nas. V kolikor menijo, da to ni dovolj dobro ali ustrezno, 

naj podajo predlog sprememb. 

 

 

AD 5 

Pregled odgovorov go. Stražišar glede nadzora sanacije Rakitniškega jezera 

 

NO je prejel in pregledal odgovore s strani Občinske uprave. Danijel Praprotnik je povedal, 

da so jezero zgradili leta 1964. Takrat ni bilo v njemu nobenih rib. Leta 1985 je bilo 

ustanovljeno Turistično društvo Rakitna, ki naj bi od leta 1996 upravljalo z jezerom. Za tem je 

v upravljanje dobila jezero KS Rakitna. Občina je v celoti lastnik zemljišč pod jezerom. To je 

umetno jezero, tudi mladice rib je nekdo moral pripeljati v jezero.  

Darko Jurca meni, da se ukvarjamo z investicijo – s čiščenjem jezera. Dejstvo je, da gre za 

jezero in je ARSO moral dati soglasja, tudi če je umetno. Pogoj za čiščenje je bil tudi izlov rib 

in rakov, to je bila občina dolžna narediti. Izdano je bilo soglasje in v skladu s tem je bilo 

treba dela izvajati, drugače bi to bil prekršek.  

Danijel Praprotnik meni, da bi bilo prav, da vemo s kom je Ribiška družina Barje podpisala 

koncesijo. Prvotno rib ni bilo v jezeru. Strošek izlova je bil visok za občino, to je povezano z 

investicijo.  

Gregor Fefer je dodal, da je zadeva podobna kot pri lovcih, ki imajo področja razdeljena, tako 

je tudi pri ribičih. Bilo bi prav, da bi videli koncesijsko pogodbo med Ribiško družino Barje 

in koncesionarjem.  

Ministrstvo za okolje je podalo zahtevo v soglasju, da mora izlov izvesti Ribiška družina barje 

ter Zavod za ribištvo Slovenije. Zaradi tega je občina morala to zagotoviti, če je želela izvesti 

sanacijo jezera.  

Po razpravi imamo še nekaj dodatnih vprašanj, na katere bi želeli odgovori oziroma dodatne 

dokumente. Prosimo za kopijo koncesijske pogodbe za izvajanje ribiškega upravljanja. 

Zanima nas, kolikšen je bil strošek nadzora izvedbe del? Kdo je izvajal nadzor pri sanaciji 

jezera? Vprašanje se posreduje Občinski upravi.  

 

 

AD 6 

Dogovor o nadaljevanju nadzora 

 

Ko bomo prejeli odgovore in dodatne dokumente, se bomo še enkrat sestali in sprejeli osnutek 

poročila.  

 

 

AD 7 

Razno 

 

Pod točko razno ni bilo razprave. 
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Seja je bila zaključena ob 18:10. 

 

Zapisal:    

Gašper Jamnik 

 Predsednik NO Občine Brezovica     

Lucija Kokelj 


