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Št. dok.: 032-0001/2019-47 

Datum: 02.12.2019 

 

Na podlagi 41. in 42. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 31/2017) in 39. 

člena Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Kranjska Gora (Ur. list RS, št. 90/2015) 

je Nadzorni odbor Občine Kranjska Gora na svoji 10. seji   dne  2.12.2019 sprejel 

 

POROČILO 

o opravljenem letnem nadzoru  

Pregled PP 190316 – Investicija OŠ J. VANDOTA Kranjska Gora 

KTO 420 – nakup in gradnja osnovnih sredstev 

(poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Kr. Gora) 

 

1. Nadzorni odbor Občine Kranjska Gora v sestavi: 

1. Anica Hladnik, predsednice NO po pisnem pooblastilu 

2. Špela Vovk Erzar, članica 

3. Nada Pezdirnik, članica 

4. Jože Lavtižar, član 

 

2. Poročevalec: vodja nadzora 

3. Izvedenci: v postopku nadzora niso sodelovali 

4. Ime organa, v katerem se je opravil nadzor: Občina Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 

1b, 4280 Kranjska Gora 

5. Predmet nadzora: Pregled PP 190316 – Investicija OŠ J. VANDOTA Kranjska Gora 

KTO 420 – nakup in gradnja osnovnih sredstev 

6. Datum nadzora: nadzor je bil opravljen v času od dne 24.10.2019 do 30.10.2019. 

 

I. Uvod 

1. Osnovni podatki o nadzorovanem organu 

Nadzorovani organ Občina Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1b, ki jo zastopa župan Janez 

Hrovat  (v nadaljevanju občina), je samoupravna lokalna skupnost, ustanovljena z zakonom in 

pokriva območja naselij: Belca, Dovje, Gozd Martuljek, Kranjska Gora, Log, Mojstrana, 

Podkoren, Rateče, Srednji vrh in Zgornja Radovna.   

Na območju občine je ustanovljenih pet krajevnih skupnosti: KS Dovje-Mojstrana, KS 

Kranjska Gora, KS Podkoren, KS Rute-Gozd Martuljek in Srednji vrh,  KS Rateče-Planica. 

Organi občine so: občinski svet, župan, nadzorni odbor. Število zaposlenih: 14.  

 

Sodelovali pri nadzoru: Vlasta Skumavc Rabič in Bojana Omerza. 

Sodelovanje  z nadzornim odborom je bilo vzorno. 

 

 

2. Pravna podlaga za izvedbo nadzora 

Pravna podlaga za izvedbo nadzora je Statut Občine Kranjska Gora, 39., 41. in 42.  člen 

Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Kranjska Gora (v nadaljevanju NO) ter Program 

dela NO za leto 2019.  
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Področje urejajo:  

-    Zakon o javnih financah  (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – 

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

-    Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 

79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18)  

-    Statut Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 31/2017) 

-    Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 

št. 11/18 in 79/18)  

-   Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 

31/2018) 

-     Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 

področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) 

-     Pravilnik o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih 

partnerstev (Uradni list RS, št. 5/15) 

-     Zakon o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15 in št. 14/18) 

-     Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Kranjske Gore (Ur. list RS, št. 90/15) 

    

3. Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora 

Sklep o najavi nadzora izdan 15.10.2019 , Št. dok.: 032-0001/2019-32 

 

4. Namen in cilji nadzora 

Namen nadzora je opraviti nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, namenskost in 

smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna in nadzor finančnega poslovanja uporabnikov 

proračunskih sredstev. V okviru svojih pristojnosti nadzorni odbor ugotavlja zakonitost in 

pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, svetov krajevnih skupnosti, javnih 

zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega 

proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter 

ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih proračunskih sredstev.  

- Način dela: 

Nadzorni odbor je uporabil metodo skupnega sestanka in pregleda naročene dokumentacije na 

preskok ter razgovora z odgovorno osebo. Nadzor je bil opravljen na podlagi izvedbenega 

načrta nadzora in predhodno predloženih kartic finančnega knjigovodstva in ostale 

dokumentacije. V času nadzora je bila predložena vsa zahtevana dokumentacija. 

- Pregledana dokumentacija: 

Nadzorni odbor je pri izvedbi nadzora pregledal sledečo dokumentacijo: 

- Finančni načrt proračuna za leto 2018, 

- Zaključni račun proračuna za leto 2018, 

- Kartice finančnega knjigovodstva  za investicijo PP 190316 – Investicija OŠ J. 

VANDOTA Kranjska Gora in konti 420801, 420804, 420402 in 420801 – nakup in 

gradnja osnovnih sredstev 

- Izvedba postopkov javnih naročil za izvedbo Investicije OŠ J. Vandota Kr. Gora. 

 

II. Ugotovitveni del  

V postopku nadzora je bilo ugotovljeno, da so pri projektu sodelovali sledeči dobavitelji oz. 

izvajalci različnih storitev in sicer K & Z d.o.o. z izdelavo Diip, Greteam d.o.o., ki je izvajal 
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aktivnosti varnostnega načrta in koordinacije, T. Medved d.o.o. , ki je izvajal strokovni in 

finančni nadzor ter izvajalec gradbeno obrtniških del Kovinar Gradnje ST.d.o.o. 

Nadzor je ugotovil, da je bila za izvajanje del varnostnega načrta in koordinacije izdana 

evidenčna naročilnica št. 362, v višini  875,50 EUR brez DDV oz. 1.068,11 EUR z DDV,  

skladno z 21. členom ZJN-3 je izdana naročilnica umeščena na seznam evidenčnih naročil 

Občine za leto 2018. Pregledan je bil prejet račun  številka 182400 Greteam d.o.o. z dne 

24.10.2018 v višini 1.068,11 €. Iz kontroliranega dokumenta in odredbe o plačilu je razvidno, 

da je bil račun podpisan od pooblaščenih oseb  in plačan v roku. 

Izvajalec K & Z d.o.o. je na podlagi evidenčne naročilnice št. 696 izdane v letu 2017 za 1.037,00 

EUR z DDV izdelal dokument identifikacije investicijskega projekta (Diip). Pregledan je bil 

račun številka 180012 K&Z d.o.o. z dne 7.2.2018 v višini 1.037,00 €. Družba K&Z d.o.o. je 

pripravila dokument identifikacije investicijskega projekta (Diip). 

Na podlagi pogodbe iz leta 2017 je Boža Kokalj izdelala projekt popisa del za izvedbo 

investicije, na podlagi evidenčne naročilnice iz leta 2017 je Biro Lovšin izdelal popis del 

izvedbe elektroinštalacijskih del. Oba dokumenta sta bila podlaga za izvedbo postopka javnega 

naročila za izbiro izvajalca gradbeno obrtniških del investicije. 

Izvajalec T. Medved d.o.o. je izvajala strokovni in finančni nadzor pri ureditvi večnamenskega 

športnega igrišča pri OŠ J. Vandota na podlagi izdane evidenčne naročilnice št. 361, izdane dne 

25.7.2018 za vrednost 2.769,89 EUR brez DDV oz. 3.379,27 EUR z DDV.  Skladno z 21. 

členom ZJN-3 je izdana naročilnica umeščena na seznam evidenčnih naročil Občine za leto 

2018. Pregledana sta bila računa nadzora družbe T. Medved d.o.o. številka 182386 z dne 

22.10.2018 za vrednost 1.087,41 EUR z DDV in 182962 z dne 19.12.2018 za vrednost 2.288,13 

EUR z DDV. Pri pregledu ni bilo ugotovljenih nepravilnosti. Vsi zneski računov vsebujejo 

DDV. Za vsa plačila so bile izdane Odredbe o plačilih in računi so bili plačani v rokih. Razlika 

med računom in naročilnico izhaja iz dikcije finančne obveznosti naročnika, ki je v naročilnici 

izražena v odstotku od končne obračunske situacije izvajalca. 

Kot podlago za izvedbo javnega naročila je Občina uporabila projekt za izvedbo del PZI, ki ga 

je na podlagi avtorske pogodbe iz leta 2017 pripravila Božena Kokalj ter PZI načrt električnih 

inštalacij in električne opreme, ki ga je na podlagi izdane evidenčne naročilnice v letu 2017 

izdelala Biro Lovšin d.o.o. 

Izvedbo del je Občina s pogodbo št. 430-23/2018-6 oddala izvajalcu Kovinar Gradnje ST d.o.o., 

Spodnji Plavž 26, 4270 Jesenice na podlagi izvedenega postopka javnega naročila št. 430-

23/2018, objavljena na portalu javnih naročil pod številko JN003861/2018 dne 12.6.2018, 

dokumentacijo je Občina objavila na svoji spletni strani. Nadzor je pri pregledu postopka 

javnega naročila ugotovil sledeče: 

- V finančnem načrtu za leto 2018 je Občina  z rebalansom zagotovila 293.858,00 EUR 

z DDV za izvedbo gradbeno obrtniških del. 

 

- Podlaga za pričetek postopka je priprava investicijske dokumentacije  Diip, kje je med 

drugim navedeno, da bo investicijo sofinancirala Občina in Fundacija za šport. Skupna 

ocenjena vrednost investicije znaša 212.538,43 EUR brez DDV, delež sofinanciranja 

Občine znaša 136.149,41 EUR brez DDV, ter delež sofinanciranja Fundacije za šport v 

višini 76.389,02. Občina posebnega sklepa o oceni vrednosti ni izdelala. 
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- Občina je izdala dokument sklep o pričetku postopka, kjer je navedeno, da ima Občina 

za potrebe investicije zagotovljena sredstva v višini 293.858,00 EUR z DDV, kar je 

skladno z finančnim načrtom Občine. 

 

- Javno naročilo je bilo objavljeno na portalu JN pod oznako JN003861/2018 dne 

12.6.2018. Do roka za oddajo ponudb, ki je bil 3.7.2018, je občina prejela eno 

elektronsko oddano ponudbo, ki jo je oddala skupina ponudnikov, kjer je vodilni partner 

Kovinar – Gradnje ST d.o.o. Jesenice, so-partner je Lesnina MG oprema d.d. Ljubljana. 

Ponudbena vrednost znaša 240.860,20 EUR brez DDV. 

 

- Občina je odločitev o oddaji naročila št. 430-23/2018-5 z dne 5.7.2018 objavila na 

portalu JN dne 10.7.2018. V pravnem pouku je Občina navedla, da je rok za vložitev 

zahtevka za revizijo pet delovnih dni. 

 

- Dne 23.7.2018 je bila gradbena pogodba št. 430-23/2018-6 podpisana. V pogodbi je 

naveden način obračuna in sicer po nespremenljivi ceni za enoto mere. 

 

- Občina je dne 25.7.2018 objavila obvestilo o oddaji naročila ter isti dan tudi pogodbo. 

 

- Investicijo je koordiniral in nadziral na podlagi izdane evidenčne naročilnice T. Medved 

d.o.o. Iz zapisnika o končnem obračunu, izdanim dne 5.12.2018, je mogoče ugotoviti 

povzetek kronoloških zaporednih aktivnosti in dokumentacije v času izvajanja del, med 

drugim tudi, da je bil dne 24.9.2018 z izvajalcem del sklenjen aneks št. 1 k osnovni 

pogodbi in sicer zaradi podaljšanja roka izvedbe del do vključno 12.10.2018. Aneks je 

bil objavljen na portalu javnih naročil dne 25.10.2019. 

 

Nadzorni odbor je ob pregledu formalnega dela postopka ugotovil, da bi bilo priporočljivo  za 

vsaj postopek javnega izdelati oceno vrednosti ob upoštevanju metodologije izračuna po 24. 

členu ZJN-3 in dokument Diip uporabiti kot prilogo k izračunu. Nadalje je nadzorni odbor 

ugotovil, da bi bilo smiselno za večje investicije imenovati člane komisije za izvedbo postopka, 

ne glede na to, da komisije po ZJN-3 niso obvezne. Nadzorni odbor je tudi ugotovil, da je prišlo 

pri objavi aneksa št. 1 na portalu javnih naročil do večjega časovnega zamika od dneva podpisa, 

kar pa je nadzorovana oseba že sama ugotovila in nedoslednost odpravila.  

 

Pregledani so bili prejeti računi številke 182282 z dne 8.10.2018,  182538 z dne 5.11.2018 in 

182960 z dne 17.12.2018, ki jih je izdal Kovinar Gradnje ST d.o.o.  Vsi računi so podpisani od 

nadzora T. Medved d.o.o. V navedenih računih so zaračunane gradbene storitve in dobava 

opreme. Lesnina MG Oprema, d.d. je dobavila opremo za igrišče na osnovi pogodbe o 

poslovnem sodelovanju, ki je bila sklenjena med Lesnina MG Oprema, d.d.  in Kovinar-Gradnje 

ST, d.o.o. Navedena pogodba je bila tudi predmet pregleda. Za kvaliteto vseh del in vgrajen 

material ter za solidnost gradnje je izvajalec  Kovinar Gradnje ST d.o.o., predložil bančno 

garancijo z veljavnostjo  do 11.12.2023. Veljavnost bančne garancije se ujema s pogodbenimi 

določili v pogodbi sklenjeni med Občino Kranjska Gora in Kovinar Gradnje ST d.o.o.  št. 430-

23/2018-6 z dne 23.7.2018. 

 

 

Ugotovitve: 
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Nadzorni odbor morebitnih nepravilnosti ni ugotovil. 

 

 

III. Priporočila in predlogi 

 

Ker nadzorni odbor v obsegu izvedenega nadzora ni ugotovil morebitnih nepravilnosti oz. 

kršitev zakonitosti in pravilnosti poslovanja, učinkovitosti in gospodarnosti porabe občinskih 

proračunskih sredstev, priporočil in predlogov ne podaja. 

 

IV. Zaključek 

 

Nadzorni odbor je nadzorovano osebo seznanil z osnutkom poročila, na katerega ni imela 

pripomb. 

 

Končno poročilo vsebuje vse potrebne sestavine v skladu z zakonodajo in se pošlje nadzorovani 

osebi v seznanitev. 

 

 

Člani NO                                                    

Anica Hladnik,                                           

Špela Vovk Erzar,  

Nada Pezdirnik,  

Jože Lavtižar,  

 

 

 

 

Vročiti: 

- Nadzorovanemu organu 

 

 


