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ZAPISNIK 

 

17. seje Nadzornega odbora (v nadaljevanju: NO), ki je bila 19.10.2022 ob 17.00 v prostorih 

Občine Brezovica. 

 

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

 

OSTALI PRISOTNI: Gašper Jamnik. 

 

 

AD 1 

Ugotovitev sklepčnosti 

 

Prisotnih je vseh pet članov NO, seja je sklepčna.  

 

 

AD 2 

Potrditev zapisnika 16. redne seje 

 

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

ni bilo, je dala na glasovanje: 

 

SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje zapisnik 16. redne seje. 

 

Izid glasovanja: 

ZA  5 

PROTI  0 

Sklep je bil sprejet.  

 

 

AD 3 

Potrditev predlaganega dnevnega reda 

 

Podan je bil predlog, da se dnevni red dopolni še s točko potrditev končnega poročila o 

opravljenem nadzoru sanacije rakitniškega jezera. NO je glasoval o sledečem dnevnem redu: 

 

DNEVNI RED:  

1. Ugotovitev sklepčnosti; 

2. Potrditev zapisnika 16. redne seje; 

3. Potrditev predlaganega dnevnega reda; 

4. Potrditev osnutka poročila o nadzoru KS - Podpeč Preserje; 

5. Pregled dela: 

- stroški do tega dne 

- realizacija plana 2022 

- ob zaključku mandata (zahvale, vtisi, drugo) 

6. Razno; 

7. Potrditev končnega poročila o opravljenem nadzoru sanacije rakitniškega jezera. 

 

Dnevni red je bil potrjen. 
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AD 4 

Potrditev osnutka poročila o nadzoru KS - Podpeč Preserje 

 

Imeli smo sestanek s predsednikom KS, kjer je predstavil delovanje KS in izboljšave v 

poslovanju od prejšnjih nadzorov. Organiziranost KS je definirana v Statutu Občine 

Brezovica, v občini je pet krajevnih skupnosti. Vse večje investicije v KS vodi občina. KS 

imajo manjše projekte, predvsem vzdrževalna dela na objektih, pokopališčih, plačujejo 

stroške za poslovanje – elektrika, voda, telefon, internet, ogrevanje ipd. Največji projekti so 

bili sanacija pokopališča in vežice po vetrolomu ter urejanje občinske ceste ter parkirišča pri 

jezeru. Postavljena je bila tudi ograja na cesti proti jezeru, kjer je prihajalo do množičnega 

parkiranja ob cesti. Zneski projektov niso visoki in so v okviru javnih naročil malih vrednosti 

– evidenčnih naročil. Iz vidika racionalnosti in skrbnega ravnanja je prav, da se pridobi več 

ponudb. V vseh primerih v KS niso imeli več ponudb, izvajalce so izbirali na podlagi 

preteklih izkušenj, ponudniki naj tudi ne bi bili pripravljeni sodelovati in pripraviti ponudb. 

Vse KS naj bi delovale na podoben način. Svet KS naj bi izbiral izvajalce. Mirko Pečarič je 

dodal, da zakon izrecno ne zahteva zbiranje ponudb. Vendar je iz vidika racionalnosti 

priporočljivo, da se zbira ponudbe, predvsem za nekoliko večje zneske projektov. Na ta način 

se preveri cena in konkurenčnost ponudbe. Kršitve ni, je pa priporočljivo, da bi obstajal nek 

pravilnik za vse KS, po katerem bi se ravnali pri evidenčnih javnih naročilih. Določen bi 

moral biti nek znesek, nad katerim je potrebno zbirati ponudbe. Občina bi lahko pripravila 

nek tak pravilnik za vse KS. Predsednica in ostali člani se strinjajo, da se navede to med 

priporočili. Določene zadeve se pri nadzorih ponavljajo, v nekaterih primerih ni zbranih več 

ponudb, ni evidence javnih naročil, o evidenčnih naročilih je potrebno tudi poročati. Člani NO 

so se strinjali, da se pripravi osnutek poročila v skladu s pripombami in razpravo ter ga 

potrdimo na dopisni seji.  

 

AD 5 

Pregled dela 

 

Predsednica je pojasnila, da je do sedaj dobrih 2.600 evrov realizacije iz sredstev za NO. 

Zaključiti moramo še dva nadzora, sestali se bomo še ne eni seji. Sredstev bo predvidoma 

dovolj. V letnem poročilu se bomo zahvalili občinski upravi in županu za sodelovanje.  

 

 

AD 6 

Razno 

 

Naslednja seja bo predvidoma 9.11.2022.  

 

 

AD 7 

Potrditev končnega poročila o opravljenem nadzoru sanacije rakitniškega jezera 

 

S strani direktorice občinske uprave smo prejeli elektronsko pošto, da se strinjajo z osnutkom 

poročila o opravljenem nadzoru. Zato lahko sprejmemo končno poročilo, v takšni obliki, kot 

je osnutek. Predsednica je dala na glasovanje: 

 

SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje končno Poročilo o opravljenem nadzoru sanacije 

rakitniškega jezera. 
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Izid glasovanja: 

ZA  5 

PROTI  0 

Sklep je bil sprejet.  

 

 

Seja je bila zaključena ob 17:45. 

 

Zapisal:    

Gašper Jamnik 

 Predsednik NO Občine Brezovica     

Lucija Kokelj 


