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ZAPISNIK 

 

15. seje Nadzornega odbora (v nadaljevanju: NO), ki je bila 9.6.2022 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 14. 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 14. redne 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 14. redne seje; 

3. Potrditev predlaganega dnevnega reda; 

4. Zaključek nadzora Sanacije Rakitniškega jezera; 

5. Priprave na naslednji nadzor; 

6. Razno. 

 

Dnevni red je bil potrjen. 

 

Predsednica NO je pojasnila, da je na KPK poslala odgovor, kot je bilo dogovorjeno. Prejeli 

smo samo generičen odgovor, da so prejeli elektronsko pošto, drugega odgovora ni bilo. Če 

bo poslano še kaj drugega, bo predsednica posredovala elektronsko pošto vsem članom. 
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AD 4 

Zaključek nadzora Sanacije Rakitniškega jezera 

 

S strani občinske uprave smo prejeli še dodatno zahtevane odgovore. Želeli smo videti, kdo je 

koncesionar, vendar občina ne razpolaga s koncesijsko pogodbo. Mirko Pečarič je pojasnil, da 

je to področje urejeno z zakonodajo – Zakon o sladkovodnem ribištvu. Prejeli smo odgovor 

glede stroškov nadzora, ki jih s strani Zavoda za ribištvo ni bilo. Dela s strani občine sta 

nadzorovala podžupan in Kristina Žust. Danijel Praprotnik meni, da je bil cilj nadzora pregled 

z vidika stroškov. Meni, da so bili stroški za ribiško družino odveč, občina bi lahko prihranila. 

Jezero je umetno in v njem svoj čas ni bilo rib. Ribe je naselila ribiška družina. Ribe se naj bi 

tudi prekomerno hranilo in stalno dovažalo mladice v jezero. Jezero se bo v prihodnosti še 

čistilo. Ribiška družina je poslala za izlov prostovoljce in to zaračunala. Ribiška družina bi 

lahko bila kako leto prej opozorjena, da se bo izvajalo čiščenje. Darko Jurca meni, da je 

težava, ker niso naseljene samo ribe, ampak so se sami naselili tudi raki. Kjerkoli se kaj dela, 

je vedno problem glede živali in avtohtonih rastlin. Gregor Fefer je dodal, da ribiški družini 

pravico upravljanja daje zakon. Drugi tega ne smejo delati in tako je bilo predpisano tudi v 

dokumentaciji za sanacijo jezera. Predsednica je povedala, da bi lahko dali v priporočilo, da 

se poizkuša zmanjšati stroške. Dogovorjeno je bilo, da ko bo končan osnutek, se ga pošlje 

članom NO dopisno v potrditev.  

 

 

AD 5 

Priprave na naslednji nadzor 

 

Preden začnemo z nadzorom KS Podpeč – Preserje, bo potrebno pogledati poročila o nadzorih 

iz preteklosti, ki so bila opravljena. Nato se preveri, če so bila implementirana dana 

priporočila. Pridobiti bi morali realizacijo v 2021 in 2022 in potem natančneje pregledati 

nekaj večjih investicij. Nekaj podatkov o realizaciji v 2021 je vidnih v zaključnem računu za 

leto 2021, ki je objavljen na spletu. Pregledati je potrebno tudi, kakšne so pristojnosti KS 

navedene v statutu. Po pregledani dokumentaciji se bomo dogovorili za obisk, kjer bomo 

podali dodatna vprašanja in zahtevali še dodatne dokumente. Nadzor bi začeli v septembru 

oziroma prej, če se bo s tem strinjal predsednik KS. Predsednica je dala na glasovanje: 

 

SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje sklep o začetku nadzora poslovanja KS Podpeč - 

Preserje.  

 

Izid glasovanja: 

ZA  4 

PROTI  0 

Sklep je bil sprejet.  

 

 

AD 6 

Razno 

 

Pod točko razno ni bilo razprave.   

 

 

Seja je bila zaključena ob 18:00. 
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Zapisal:    

Gašper Jamnik 

 Predsednik NO Občine Brezovica     

Lucija Kokelj 


