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občina STRAŽ.A 

Na podlagi 32. Nem Statuta Občine Straža in 22. Nem Poslomika o delu Nadzornega odbora 

Občine Straža je Nadzorni odbor Občine Sna na svoji 12 soji dne 09.2.2017 abotrd Poročilo 

opravljenem Nadzoru zaključnega računa Občine Strah za leto 2015. 

I NADZORNI ODBOR V SESTAVI 

Anita Avber' Salopek. predsednica 

Ammarija Milih članica 

ming Vintar. Nesnag 

2 NADZOROVANA PRAVNA OSEBA IN ODGOVORNA OSEBA 

Nadzorovana nimam oseba: Občina Straha  Ulica talcev 9, 3351 STRAŽA 

Odgovorna oseba nadzorovanega organa: DuSan Kratim žmul 

3 SKLEP O IZVEDBI NADZORA 

Na podlagi sIdepa Nadzornega odbora Občine Strah SL 060-6/2016-1 z dne 25.04.2016jc Nadzorni 

odmrt Občine Stmea opmil nadzor Zaključnega računa Občim Strah skladno s Frommom dela 

nadzornega odbora Obč ine Straža za leto 2016. Nedzorje trajal od 01.062016 do 03.01 2017. 

3.1 	Obseg, cilji in postOPIk ILSZOTII 

Postopek nadzore jc temah na. 

Pregledu predloga Odloka o zkJjLjČ t rečem morečim Občine Straže ze Mo 2015 ten 

Zaključnega računa Občine Streh za len 7015. ki je sestavljam iz sPiOšliega dela in 

	gadela kr obrahoZilve: 

Pregledu najemne pogodbe za rujete poslovne prostore Zdravstvenega doma StMa; 

Pregledu knjigovodskih lisfin seznamov iz aplikacij občine In dokazil o opravljenih 

dolenji' transakcijah ki so podlaga za porabo m pridobitev proračunskih stedelcv v lov 

201h 

°mojimi predmeta nadzora na porabo sredskv v okviru posameznih proračunskih postavk 

znotraj področij: 



Radgoni calbar 	 obalne gTRAŽA  

Pojasnilih sbbnikov pestk v oliv% Pregleda orbitalne dOlomiontaolje in M% na 

podlagi dodanih zahtev 

Iligutovirvah pravilnosti vodenja posloma) ;mag; 

Poročilu o ugotovljenih nepradbostiM 

Oblikovanju Priporočil in predlo civ za nadaljnje poslovanje Občine Sivka. 

Cia nadri:mi pridobiti zagotovilo, da so se srebru proračuna za izbitim področju programe in 

preaučonske postavke porabljala v skladu z namenom in podati priporočila in predlogo za nadaljnje 

poslovanje Obade Sima. Pop ld opravljenega nadzora so imetja na preveritvi skladnosti 

finančnega Padovanja  z zakollobja ter burisparettnosti in smotrnosti Padevenja. 

4 UVOD 

Nadzorni odbor skladno z veljaimind pramimi predpid v Republiki Sloveniji in Obbd Straža 

Obetavlja zakonitost in pravilnost posiovand pristojnih organov, orgimov in organizacij porabnikov 

občinskega pranima in pacibldhcibla oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim javiuM 

premoženjem M ocenjuje učinkovitost in gospodithost porabe oldinsith proračunskih sredstev. 

Radiani odbor v okvira svoje pratojnosli ugotavlja predvsem hude krčim predpisov di 

nepravilnosti o poslovanju dedne. Hude krtatve predstavljajo vse ločitve predpisov, pri 

katerih znesek nepravilnosti presega 2 % prihodkov iz Mance prihodkov M odhodkov 

zaključnega nuna Proratima Preteklega leta, vse Lih% zekoasla določil, Id se v zakonu 

kojotom prekrške, vsa kazoiva dejanja M me nepravidosd, d jih člani nadzornega odbora 

opredelijo kol hujše. V primeru ugolavRanjo bodik kršitev, mora nadzorni odbor o teh 

kršitvah v polnaletik dneh od dokončnosti poročila Minutki priatojno ndidstritvo 

Računsko sodit& Republike Slovenije. 

Postopek ddovanja nadzornega odbora podrobneje skladno z mkonodajo urejata Stalin Občine 

Straža in Peslomih ltabiomeg do ra N podlag' 32 člena 3 Mtit bled Skata 12. l 

Pravilnika a delu Nadzornega odbora Občine brata je Nadzorni odbor Občine Straža na svoji 3. 



NO41~ Odbor 	 Obal= STRAŽA 

seji sprejel sidro o nadrem zaključnem rabam Občim Strada za leto 2014. Nadzorovana sta btia 

Občine Straža in tupan Dream Kratine kot odgovorna oseba Občine Skuk. 

4.1 Osnovni podatki o nadzorovani osebi 

4.1.1 °bana Straža vštevilkah 

Obč ' Suvata j del statistične regije jugovzhodna Slovenija. Med 29 kod. Po postajni se med 

slovenskimi °Mm uvršča na let. mesto. 

Statistični petletki za leto 2014 kažejo o reji občini tako 

Sreči leta 2014 je imela občina priblihre 3.850 prebivalcev (približa° 1.900 molkih in 1.950 

žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 132. mmte. Na 

levadratnem kilometre površke občine je Ivel o muhicam 135 prebivalcev; torej je bila gostota 

djnos u večja km v celotni drikvi (102 prebivalca na kmr). 

b;  levilo živorojenih je bilo vJe od trevile werlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je 

bil torej v tem letu povitem načel je 3,9 (v Sloveniji 1,1). Število litih, ki su re iz re °Kure 

odselili, je bilo sige od elevila tistih. Id so se vanjo priselili. Selitveni prirastnal .C.OD prebivalcev v 

ebnini je bil imej neganven. Plašal je -13- Seštevek naravnega 	selitvenega Prirasla na l tiii°{1  
Prebivektev v obetajte bil negativca, =dalje Md (v Slov:ulji 0,9). 

Povprečna starost obča/Levje bila 41,91ma in tako nigja od povprečne atamsti prebivalcev Slovenije 

M2,4 klad 

Med prebivalci le občine je bilo arevtio natistarejaih - tako kot v večini alovenakili obein- večje od 

štela nNedajlih; na 100 oseb, Padli (1 do 14 let, so prebivale 103 osebe stare 65 let 1i več. To 

repne, pove, daje bila vrednost indeksa staranje za to občino nižja od vrednosti rega indeksa za 

celoviti lwenijo (reje bila 121) Pove pa tudi. da se povprečna starost prebivalcev le °Mine dviga 

povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bik vrednost indeksa 

slaresja za ženske v vseh slovetbkli obeiksh Meja od indeksa Mitreja za moSce. V občini je bilo - 

tako kot v večini slovenskih občin met benskand več  takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot 

talk, kise bile stare mani kot 15 let; Pri molkih pa je MM slika ravno obrnjene_ 

občini je deloval l vdec, obiskovalo pa gaje 154 otrok. Od vsa otrok v občini. Id se bili stati od 

I-5 let jih je bilo 83 vkljurčendi v reke kes je več  kot v vsch vdeih vSloveniji skupaj (76,5 

velem drag statiretrega uma Ratibup innismasehtivreds120147dvempludeb1581 
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%). V tinnicidjergi osnovm šali seje v šolskem letu 201e/2015 izobraževalo pdblitem 320 učencev 
Različne srednje bole je obiskovalo okoli 150 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo 

povpmčno 50 študentov in S diplomantov; v celotni Slovemiji je bilo na 1.000 prebivalcev 

povprečno 42 Anrdentov m 9 diplomantov . 

Mcd osebami v starosti 15 do 641ct (fi. med delovno sposobNom prcbindstvene) je bilo približno 59 

% zapleni ali samozaposlenih oseb (n. dednem aktivnih ). ker je več  od slovarskega povprečja 

Med aktiven% prebivalstvom občine jc bilo v povprečju 22 % registrkangi brezposelnih oseh. to 

je moj od povprečja v državi (13.1 %). Mcd brezposelnimi je bilo tu — kot v večini slovenskih 

občin — vet žensk kot moških. 

Povprečna mesečna plata na osebo. Zaposleno pri pravni), osebah,je bila v tej občini v bruto znesla; 

za inibrdno 15 % na od letnega povprečja mesečnih plat v Sloveniji, v ncto mcsk pa 

približno 12 %. 

V obrab/Imenem letu je bilo v občini 965 stanovanj na 1.000 prebiveloev. Prihnšno 63 

% stanovanj je imelo najmanj td sobe (. M alt več). Pmpretna velikost stanovanja je bila 09 M. 

Skoraj vsak (Migi prchivelec v občini je imel osebni avtomobil (53 avtomobilov na 100 

Prebivalcev); raje bil v povprečju stat 91m. 

V ebrannavencm MM je bilo v °henri zbranih 240 kg kommelnili odpadkov na prebivalca, to jo 33 

kg manj kot v eelonP Sloveniji 

Občina Strah je bila ustanovljena lota 2007 M ?Jem I I vasi oziroma imselij, 

Drganja selo, Jurka es. Loke Pode ra. P tok, Prapreče pri Strati. Dolnje Mraševo, Rumanja vas, 

Straža, Vavta vas in Zalog. Občina len. oh reki M% in meji na naslednje občine: občina Dolenjske 

Toplice, občina Mina Pečg obnina Novo mesto, občina Patembedc. Površina občine meri 28,5 km2, 

število Prebivalcev Pale 3861. Občinski praznik jo 22. aprila, ko je bila ustanovdena prva osnovna 

žoln Največje nascbo v občini je SRS D ima 1961 prebivalcev in kči inchnorald vieini 179 m 

Obtina ima letališče s pristajalno ste dolgo 2000 m za športne letala. Največji hrib v občini je 

Sitnega gora z najvišjim vrhom Srobotnik z nadmorsko vitko 593m (vin spletne siren Občine 

Straža). 
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Podelit o tevilu prekipel 	otiniStraže meden 412014 povaeh o neljih: 

Stamie na dan 1.12014 

št t. 

prebiraleep gorak 

Rt 

žensk 

Površina 

lora 

Gostota 

prebivalstva 

Strela 1978 1001 977 272 

Loke 58 34 24 O4 156 

Podgora 189 101 88 2.7 

Drganja Sela 245 119 131 5,9 45 

Jurka vas 153 73 80 1,2 126 

Potok 244 110 130 1,1 221 

Prapreče 143 66 77 1,5 92 

Molenje 

Mratevo 32 16 16 1,9 17 

R11111211ja VaS. 295 115 130 2,9 85 

teptava. 409 204 205 2,6 160 

Zalog 146 76 70 

Sklepaj: 3892 1914 1928 

Vir: podatki SUIRS MURS stanj 1.1.201 spletna soma Statističnega urala RS) 

Neivečje omege v obarit je Strela. Ped tki aa naselje Straže: 

S 	(Obč 	STAŽA)  

Število prebivalcev I 96 

Stavilo moških 956 

Število žensk 005 

PoinSina naselje. kne2  7,3 
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Gostom prebivalstva, prebil:m' 270 

Število družin 566 

šteio gspodts 49 

Povprečna velikost gospodinjstev 3.0  

število stmovarij 838 

Vi-ra podatkov: Popis pref rivalstva, gosp dipojetev sanowt)20172, SURS zRegister prostohekil; 

enal, GURS 

2012 2013 2015 

le trobiva/ 2936 

te1lo mo (725 1.061 5 

Število žensk 993 994 977 963 

Površina neseta, lem2  7,3 73 7,3 7,3 

Gapivaltvaprel1cm2  27 278 

embe 

 272 267 

Teritonp lja Naselja Dolenj 

Gorel* Straži se 

trata in s tem prenehajo 

Straža, Grm  ja 

združijo v to 

obstajati 

Sta Hntevec 

o samostojno naselje 

kot samostojna 

in Sela pri  

z imenom 

naselja, 1987. 

Isirei podatkov. &DRS GURS arde 1. I. posanzeznega leta) 
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4.2 	Podroj a 'Mak prinoinoad  in odgovornosti 

Skladno z  Odlokom o ollanizadji in delovnem področju občinske uprave Občim Snežit( Uradni 

lOIRS,11, 11/2007 z dne 102,2007 ), se je m opravljanje nalog občinske uprave v Občimi Straža 

ustanovil odsvit °spni Ob/inska  uprava Občine Straža, s redne/on v Skači. Ulica talcev 9. 8351 

Občinah( uprava zagotavlja: 

stnakovno učinkovito, racionalno in usldajeno izvrševanje upravnih in drugih. nalog, 

učinkovit notanji nadzor Ilad Opit' fitufiem upravnik in diuglh nalog. 

usuutijenost občinske uprave k uporabnikom njenih daritev in 

učhdavito sodelovanje z organi občine ( občinski svet hipen nadzorni °Ros 

Občinska uprava opravlja upravne, strokovna organizacijske-tehnične in administrativne naloge na 

Ped/Očita: 

splošnih zadev inkadrovskjh zadev. 

normativno pravnih zadev, 

upravnih zadev, 

Jamih financ, 

gospodarskih dejavnosti, 

negospodarskih dcavoisn, 

varstva okolja in urejanja prodani  

gospodarddh. iti ~javnih služb, 

inšpekcijskeganadnostve, 

požarne samcati in varnosti občanov v primem elementarnih nesreč. 

Občinska uprava opravlja tudi druge nalogc pristojnosti občine. 

Na področju splohnli sokun kadrovskih zadev opravlja ebainska osasta nasladni° ndoss 
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opravlja strokovna, organizacijska, akt istrativa in tehnična opravila za potrebe Župana in 

njegovih delovnih relomobainskcga sveta in njegovih delowith teles, za člane občinskega 

mola, nadzorni odbor ter druge občinske organe, 

sprejema in odpnavga pošto ter axhirdra n potrebe občinskih organov, 

Pralci:ara pisamilko poslovanje in hrambo dokumentarnega gradiva ter Plannedine 

infommele strankam, 

nabavlja opremo, drobid inventar ter pisarniald in drugega materiala za delo občinske 

uprave, 

žr) 	• vzdrževanja drobnega ruvoitarja M opreme. 

avtomatske obdelave podatkov na potrebe organov obalne ter infomateljske podpore, 

kadmvskih Mako. varstva M zdravja pri dolu ler organizacije dela v občinski upravi, 

priprav in izvajanja s proračunom sprejetega načrta delovrik mest im kadrovskega načrta, 

vloge v zvem z informadzaele dela občinske uprave, 

načrtovanjamrganimmije in izvedbe protokpla ter prireditev, la so občinskega znat*, 

medobčinskega in mednarodnega sodelovanje, 

odnosi z javtlegtnis  

zagotavljanje celoslise podobe ter načrluvrmja in koordiniranja 	manijake politike Pinčane, 

naloge v zvezi z vzdrževanjem prostorov občinske uprave, 

dlugn naloge, ki po svoji naravi sodijo v to področja 

Na področju nerrilativiimpramMh zadev občinska uprava opravlja =lake naloge: 

premoženjsko pravne zadeve za potrebe občinske uprave, 

splošne pravne zadeve, svetovarde ustalim organom občinske Uprave ter jamam 

zavodom tn revma pedlePeolir katenh  

ustanoviteljica je občina, 

Pnpnive splošnih in drugih oglav ter mnenj in 1i Č, ki jih %prejemajo lupam občinski 

%vet in Ohmi občinski organi, 

Priprava Poganih v sveti z odtujevanjem in pridobivanjem premoženja, fmanamill in 

dimom pogodb ter pravna pomora 

vseh pogodbi 

11 
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priprava gradiva, nuenon pri utgartigitankt Set občinskega svetainsogelennalle ne Sejah 

občinskega evezain delovnih teles ter skrb za realizacijo sklepov, 

priprava koncesijskgs pogodb in Jankih zeltlevnejAillaktev tizivezi s koncesijami, 

sodelovanje pri. pastinaka.' pridobivanja in oddaje stavbnih zemljišč, 

Izvabi Prodajo občinskega premočenja, ki je s sprejetim proračunom vključena v načrt 

Prodaje Premoženja, 

premoženjsko-prat= naloge tor slab za ureditev serniiiiškOkčil žnega stanjEtp 

Spremljanje In uporaba objav, predpisov, aktov na tem delowem področju, 

pregled, kontrola in likvidacija računovodskih listin iz delovnega področja v klat s 

strolcossao pravno pomoči Pri ičVditilljll volikuk opravil, 

pravno pomoč  županu, občinskemu svennin drugim občinskim orkanom, 

vodenje upraitmcga postopka on prvi Slanini v skladu s pooblangi na delnvneni peekneju, 

sodelovanje in pripravo potrebnih dolaunetnov v zvezi z demacionalizaskskani poatopla, 

nudenje slatielličzlh antene, 

druge garačke in ninskovae naloge, ld sodijo v to področje. 

Na področju upravnik zadev občinska nama narav@ naslednje naloge: 

vodi upravni postopek in i7d1j a odločbe v teh postopkih na L stopnji., 

vodi dnoena 	upravnih stvareh, 

sodeluje v uptiesmih pote0Pkih, ki jih valijo drugi prisinjni organi, 

°Prsata dinge naloge s področja upretnIni zadev. 

Na področju jetrnih fazane občinska uprave opravlja naslednje naloge: 

Ingsravan proračun in zlati za njczovo insenevenjc v skladu s predpisi, ki tantala te 

~nje, 

pripravlja finančna poročila in zaključni račun proračuna, 

vodi. finančno in blagajniško poslovanje lettačurtovoilske in kij vedske posle. 

upravlja finančno pes 	 e občine, 

11 
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nagutadja strokovne pomoč  obrenskin organom pri sprejemanju in izevanju občinskih 

splorei h in dret* aktov s Preknčjairecrell &res; 

spremljanje in nadziranje porabe sredstev pri neposrednih proračunskih porabnikih ter 

Predlagamo ustreznih ukrepov, 

koordinacija lrelOg S področja proračuna s ostalimi proračunskimi uporabniki, 

Precedi; analizira in oblikuje reto iz pristojnere (retine M daje mnenje k obnkovatire cen 

iz koncesijskih razmerij, 

spronfia n erre dira ClaIke iz občinske pristojnosti in v skladu z zakonom pripravlja 

strokovne predlogo za hovo 

uvedbo ozimma utikladerereg 

PriPravba premoženjsko bilanco občino, 

finančno operativne naloge za potrebe izvajanja finančnik načrtov organov občine in 

občinsko uprave, 

strekovna oporeka v zvozi s finančnim poč  lovrejem na področju gospodarjenja s surnevandi, 

poslovnimi prostori in 

podjetništvom, 

sodelovanje pri pripravi razvojnih programov ter shreetin občine, 

vodenje =tratne evidence premočenja občino in premoženja nravnih oseb v las-srebrene, 

obračun plač  in °Stalin Oreredi prejemkov, 

opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje. 

Na področju gospodarskih dejavnosti (kmetijstvo, drobno gospodarstvo, turizem, stanovanjsko 

gospodarstvo, gostinstvo in trgovina) občinska uprava opravlja naslednjo naloge. 

koordinacijo priprave strategije razvoja občine redi arejo razvojnih programov občine, 

gospodarjenje s stavbnima zomlrešči, stanovanji in poslosninci prostori. 

načrtovanje in iz:Nanje stanovanjsko polke log 	te Imej j sadre • 	tre 

noprofitaimi tor socialnimi stanovanji. 

načrtovanje in vodenje inscation na področju stanovanjske ižgradnie prelomni prostorov, 

vodenje postopkov ga °MIMO freprOfitoih stanovanj, 

ugotavkaarejavnega interesa za pridobivamo zemljišč  za potrebe občine, 

13 
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mrene/vanje in Preaseš° MMM"; 	 epremilareaslareore zemljišč, 

naloge s podreda pochotaillva Obrab kinetirelva, podeželja trgovina Porellelves lameleen 

zaukazan, veterine, lova in ribolova, 

pospeševanje razvoja obrti in porectorttva, orreimaramjei 	rejenje zletel" podjekreakeša 

sverevarea v sodelovanju. 

s pristojnimi državnimi institucijami, 

pospeševanje namoja ktnedjszva in podeželja 

priprava osnov an anolcovorepoOlag let razvojnih dokumentov • n tb za prijavo na natcČ jc 

Za klednejsi regionalni razvoj, 

urawnotertni in celostni razvoj prekanijo in dopolnilnih dejavnosti., 

razvoj in promocijo lurislinne alej zmore obalne in njene naravno in Mlinom dedrtzine, 

•Prentlie in analizimnje gosi,odnrskili gibanj v nhčini. 

prenavlja projekta au invosliceske programe in opravlja nadzor nad urteslimjama 

Na področju negospodarskih dejamore ( clarthenih dejamosli ) občinska uprava opravlja naloge, ki 

an nanašaj() na razvoj vseh dzjavnikev na področju drušbenik &javnosti, delovanje javnih zavodov, 

katerih ustanoviteljlea ali soustmoviteljica je občina, in delovanja ter razvoj naslorereh področij; 

izobraževanje in predšolska vzgoja ter odločanje o plačilih startno za gos-rame vrtna, 

PriP• %IVU m realizacija programov razvoja ~skopa vazalen, varstva predšolskih otrok, 

osnovnega bistva, kulture. 

)rL IIsocialnega skrbstva 

pripravljanje in uresničevanje aktov občine v zvezi s ustanoviteljstvom as 

Podrečju zalravalsre šolstva 

otroškega varstva, kulture in sociabrega skrbstva 

materialna slab za vzgojno-vrtalnem Ullt/010VC, 

kultura in V•IgVI) kulturnc dedireine, 

socialno vatalvo m &Mremo zdravatvore zavarovanj SCb, la niso Zlfl iz dragega 

moreva, 

izdajanje rekel) in podelllev korzesij s po/rečjo dniebenih dejavnosti. 

javna zrtavalvena alušba na primann rami, 
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spon in rekreacija, 

dejavnost nilaclit in nteluska dejavnost, 

pripravlja navojne usmeritve in predloge tavnih programov na različnih podreejth 

družbenih dešavneati, 

skrbi za trellizacillt PrOgramov v skladu s proračunom, koci:dreka delovanje razliregh 

subjektov na področjih družbenih 

dejavnosti in vrši nadzor nad Izvajanjem programov, 

pripravlja in rmana prograniejawall tlel, 

slab in nadse nad vrekkvanjem objektov hi osnovnih sredstev vseh 

neposredno a Mami občine, 

rdi prekjavalh zavodov na tem področju, 

sodelovanje s kombijaani, ki jih občinski svet 

opravha druge naloge. ki  sodijo v področje družbenih dejavnosti. 

Na ped/olju urejanja prostora občinska uprava opravlja naslednje naloga: 

pripravlja predloge programskih izhodišč  za sprejemanj° prostorskih aktov in Mmirella 

smrtnike za icdelavu prostorskih izvedbena aktov, 

Pribama strokobih podlag in organiziranje sprejemata. Prostorskega plana občine in 

prostorskih' lzvedl•enik Jtov 

pripravo in usklajevaje strokovnih osnov oelovitega urejanja prostora občine za obravnava 

in odtrganje na občinskem svetu, 

prostorsko planiranje ler whoustičuo in krajinskonatreovanae, 

pripravo prestoskih planskih in izvedbenih aktov občine, 

Inreravo upravljame s prejokal regionalne politike EU, 

vodenje predpisanih zbirk prestol-Mi podatkov ( evidenca posegov v prostor ) in analizira 

stanje posegov v prostor, 

izdelovanje lokacijskih inlonnach za namena mumela z zemljišči, za namcne projektiranja 

oblelirev in za namena 

vacinje enostavnih objektov, 

načrtovanje ukrepov za realizacijo predlanskih odločitev, 

la 
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skrb ra ustesur načrt trake prtrkiIi ureditev na območju obento, 

anali-zibk:Se 	prokagarde (=doreklo uklepav za uresttekratije 

oklov, 

sodelovanje pri usklajenem osvemljanju javnih pevkam z rabimo oprtano. 

nridObivaine, obdelovanje in posredovanje podatkov in informacij neoinfortnacij 

odmera nadomeslib za uporabo stavbnih zemljina, komunaluega prispevka in lnunalne  

lakse, 

mrh strolcoamo pomoč  pravnim in fizičnim °sobam pri urejanju prosom, 

opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje. 

Na POdn3čiu varstva okolja občinska gams opravlja naslednje naloge: 

pripravlja predloge pmgramov varstva okolja, °parkirne programe in ti-užije ranljivosti 

okolja za oklicem obrne. 

pripravlja prelloge sanacijskih programov za odpravo posledic in virov °Malnarji-ve okolja 

in skrbi za njihovo izvedbo, 

opravlja droge upravne naloge ter kak/nosil s področja varstva okolja in naravam derlikeine, 

Selish delež*,  posobni predpisi s področja oprhom okolja, 

ellazahlka druge naloge, ki spadajo vto porlmaje. 

Skrbi za izvajanje gospo:brskih javnih služb ( obvezne m izbirne ) nanlcdnjh po 	k 

oskrba s plimo vodo, 

odvajamo in kitenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda, 

ravnanje s komunalnimi odpadki ( zbiranje in prevoz korinmaloill odpit:Akt ), 

odlaganje ostankov komunalnih. odpadkov, 

urejkini ja‘miih ptpowšin za pube in javnih ponšir4 

zimsko in letno vzdrževanje občinskih cest, javnih por, zimske službe ter urejarija in 

vzdhovanja paddričg pločnikov in kolesarskih potir 

urejanja in vzdrževala mest za plakalbake m uglaševanje. 

urejanje in vsadkov anjo pokopalitč  ter pogrebne storitve, 
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iirejanje In rudnievrmioulic trg ijavaih 

plakatirani; 

javna razavedjava v =egih, 

Zagntavilmni Pagrajeg 	j in nadzor komunalnega gospodarstvu eestnegra 

gospodarelv4 Neruda in zvest, 

vodnega gospodarstva ter urgence 

Preklagaide standardov in ustneivev za gospodarske javne 

rddiove izvajanje. 

Pniglaganie Pogojev re ragolavlirmjn m uporabo javnega dobra hi storitev gospodarskih 

jarmih služb. 

~datirane s komunalnimi in infrastmkturnimi objekti tu napravami, 

načrtovanje in vodenje invesfing ter projektov na podnaLju komunah:le logrannukture, 

vodenju nadzora nad izvajani= 

nalog izvajalcev gospodarskih javnih služb in prometa. 

pripravljalen predlogov za določanje prometne ureditve v občini M bprenajaaje 

problematike na področju varnosti anstacga prometa v zvezi s preventive in vzgojo v 

cestnem pramena 

priptaviimie in uresničevanje pidov občine v zvezi 7 uslanovedistrem gospodarskih javnih 

sodeluje p  Pripravi  programov nanduja gospodrualudi javnih sinila in Marja rudzor nal 

njuleurin navajanjem, 

gradnje virernevanje in 'urejanje lokakihjavnib man rekreacijskih in dmgjh povritin, 

pripravljanje predpisov iz svojega področja, 

puilchavanje koncesij v skladne zakoni, 

opravlja dnige naloge s tega področja. 

obka uprava opravija  rudi nalogu  &Minske inšpekcije, ki opravlja nadzor nad invalidnim 

občinskih predpisati in drugih aktov, s katennd občina ureja zadeve iz svoje pristojaoan 
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Občinska uprava opravlja tuoli naloge občinskega redarstva Na tem področju občinska uprava 

onnOlia nahror nad izvajanim zakona D varnost sortnega prometa in nadzor nad izvajanjem 

orčinsIdlipredpisov in tugilizaktott s katerimi občinaureja zadeve iz svoje pristojnosti.. 

4.3 Pravna podlaga za izvedbo nadzora 

• Zakon o loblnisamoupravi ( ZIS ) ( Ut RS h. 72/93, 6/94, 45M, 57/94, 14(95, 63/95, 

73195, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70,197. 10198, 68/98, 74/98, 12/99. 16199, 59/99, 70/00, 

I 00100, 28/01, 87/01,16402, 51102,108/04, 72/05, 21106, 60/07, 14/07, 27/08, 76,108, 79/09, 

51/10. 84410. 40/12 ); 

Zakon o stkanim premoženju države in 49 moupravnill lokalnih' skupnosti ( ZSPDSLS ) ( 

Uh RS k 86/10, 75/12, 47/13 ): 

Likon o inMetmnju proračtmov Republike Slovenije za Idi 2013 in 2014 ( ZIPRS1314 ) ( 

Uk RS k 10442. 46/13,6103, 82/1310 

Zakon o računovodstvu ( Ut RS M. 23/99, 30102,114106 ); 

Zakon o integriteti in preprečevanju krmim-Se ( ZIMPK )( IR RS D 26/11. 30/11, 43111 k 

Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije ( Ut RS št 50/07, 

114/07, 61 418, 99/09,3/13 ); 

Pravilnik o zaključku huševanja chižeimega in °Minka] proračtmov za leto 2013 ( LIL RS 

št. 76113, 92/13,106/13); 

pmvitnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uPorabnike in  Mige osebo 
jamega prava (Ut RS št. 112.109, 5.8110, 104/10,104111, 97/12„. 108/13 ); 

Pravilnik °razčlenjevanja) na muh:Mu Prikoom in 6411°Elhev Pt"11 ^Mjamogia prava ( 
US. RS 41.134/03, 34104, 13/05, 114/06.138M6, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12 ); 

Pmvilnik o sestavljanju letnih poročil za proračtuz p računsk po b 'ke ' Mige oulao 

javnega prava ( IR. RS št 115102, 21103. 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60(10, 

104/10,104/11h 

Pravilnik o obveznih ustavinah poročila nadzornega odbora občine ( 1.11. RS št. 23/09 4: 

Pravilnik o progresnald klasifikaciji izdatkov obtinskili proračunov (1/1. RS št. 57/05, 88/05, 

138106,108100 k 

Pravilnik o nmeritivah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih fina ( 

Uk RS k 72102.); 

18 



Na€190rat Odbor 

Navodilo o pripravi zaključnegarama ddavnega in obaindiega proračuna ter metodologije 
za pripravo poroči/a o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in porednih uporabnikov 

proračuna (1111. RS O. l 24)1, 10406, 8407 in 0210 ); 

Navodilo o predložit-ti 	ponnail pravnih oseb javnega prava (Ul RS O. 

l 09/10 la 

Odredba funkeionabd klasifikaciji jawinfinaačinib izdatkov ( Ul. RS k. 43/00 ); 

Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občne Stražo 

statut Občine Sida/a (IR R t 7/07 in 2740$ 

Odlok o porah= občine Straža za leto 2013 ( Ul. RS št 102412 ); 

Noram občine Sladom leto 2014, 

Zaktjuttid naim proračona občine Straža za leto 2014 

Letno poreklo poračuna obline Onža za loto 2014; 

Analitična bole bdimo občine Straio za obdobje jimuar 2014 do december 2014 in 

izbrale konte kartice glavne knjige skupaj z zobtevanitui prilogami. 

4.4 Potek in cilji nadzora 

l. Preveriti sklaerost finančnega poslovanja z zakoni in podeakornkimi akti. ter 

nansporentood pealovanja, 

2. preveriti skladnost &Mičnega poslovanja s proununom nadzomvane osebe za leto, 

za kadero se opravlja nadz'ora 

a. preverili popolnost in zakonitost prejemkov in izdatkov, 

ugolotiti prav{lIetvnjpollihkn  

poročati o ugotovljenih nepravilnost/7 

dati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje nadzorovane osebe. 

4.5 Odzivno poročilo 

Predsednica Noje 271.2017 pe eicictionski pošti prejela Odzivno poročilo na poročilo oaakomega 

odbora o opravijo/car nadzoru ZR Občine Straža za leto 2015 ( šlcvaa 060420174 z dne 
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12. nlen ProWinika o obveznih sestavih porodila nadzornega odbora dola da odz leno porodilo 

"ebole 11111"114 Prionnbe Indanelo nadsorovoneea srnina eis snaho Posamezno onionivdev 

osmina porodila pri kateri se ugotovita krite predpisov če nadzorovani organ razpolago z 

(Piine/pni doka* diliprdoP odzivnemu poročilu 

O pripombah bi murki]) župana se ho NO opredelil pri posamezni rakvi. 
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UGOTOVITVENI DEL 

4.6 Financiranje Osnovne šole Vavta vas 

4.6.1 Osnovni podatki o javnem zavode Osnovna šola Vavta vas 

Z Odlokom o ustimuvitizi javnega vigigno-Lzobtagevaboga zavoda Osnovno šale Vavta vas je 

Občina Straža ustanovila na področju osnovnega č  Ostva in Predšolske ~Zle jasni vzgojno-
izobraževalni zavod Osumim nolo Vavta vas. Občinski svet Občine Striga je na svoji 9. seji, dne 
29.] l. 2007 odlok tudi sprejel. 

Zavod je ustanovljen za opravganje osnovnošolskega izobraževanja za šolsO okoliši  ki Obsega 
območja Občina Sirca Šolati okoliš obsega 'zasegaj Dobjo Mnševo, 1),Oclais 5cla, Ganite  
Mraševo. Jurko vas, Loke, Petane. Podgoro, Potok. Prapreče pri Straši. Rjnaj v, Straže. Vavto 
voz in Zalog. 

Za izvajanje programov za predšolske otroke sc jc v zavodu organizirala enota 	I enote 
vilea je Vneo KASLučke pri Osnovni Coli Vavm vas. 

Organi zavoda so: 

svet zavoda, 

ravniltdj, 

pomočnik ravnatelja, 

vodja enote vrtna, 

svet ~lev v oni golt 

svet starnev v enoti vika. 

Organ upravljanja jo svet zavoda, O ga sestavljajo trije predstavniki ustanoviteljice, trije 

prodi:omiki delaveet zavoda in trije predstavniki staršev. 
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Prodstamika ustanoviteljiceTnelI j raete Občinski evet Občine Staža gdadno vej ' 

zlat Predstav= ustanoviteljice ilastoPlio  v svat zavoda nega in stališča ustanoviteljice. 

Delavci zavoda voljo svoje predstavnike v svet zavoda habb odpoklieelo PoPosiciPlai določeneta v 

odloku o ušlanovitivi, 

Predstamake staršev v svet zavoda volijo in razrešujejo stark na svetu staršev po =mag= 

določenem v ustanovitvenem aktu. 

število učeseev: 

Junij 2015 December 2015 

316 316 

Sto7ilo ockleticov 

Šmita Miam poditšenega bivna 

IS 

3.9 (5 

17 

umn) 3,4 (5 skiMM) 

QCtQL v =m 161 161 

Stevilo oddelkov vrtca 9 

Področja dela, pristojnosti in odgovornosti 

Področje deM osnovnih šol ureja Zakon o osnnvni Ion (U 	RS 	812006 ki v 2. členu 

navaja citie ovnionošolsketa izobraževanja 

zagotavtimje splošne izobrazim meniti prebivalstvu. 

vglodbujanje skladnega spoznavnega čustvenega, duhovnega in oialnga razvoja 

posameatka, 

ramami° pismenosti ter sposobnosti. za  ranunevenje. sporočanje in izražanje v slovenskem 

jeziku. na  obinečii17 ki se opredeljena kol narodnostno =šarm pa ludi v =dlanskem oziamia 

madiarstemitriku. 

valeabUtanie zameti o integritamosamoznikai  

razvijanje zavesti o držami pripadnost in nate= identiteti in vedenja o merlovini Slovenije in 

njeni =turi, 

vzgajanje za olge kultne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije, 
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vzgajanje da mcesebojno strpnost, +Puhove daČ ost in sodelovanje z drugimi, 

spoštovanje nInvekovild pravic in temeljnih svobon n 	em rjnje sposobnosti za 

življeide &polemik:ni dnini, 

doseganje mednarodno primergividi standardov menja in pridobivanje znal za nadaljevanje 

šolala 

pridobivanje s-plodnih in uporabnih zmij, ki omogočajo samostojno, unkkovito in usniaijalho 

sunem* z družbenim iti norannini okoljem in ranigenje kritične moči razsojenih 

navijanje in ob:tuljenje le kohnine tradicije, 

seznanjanje zrni kieturnini in učenje tujih jezikov. 

omogočanje osebnostnega razvoja tudencev v skladu z njhoimi s 	bnosbui in zakonitostmi 

razvoja, 

razvijunje nailauenosii in usposabljanje ni doživljanje umetniških del du za 'mehiško izražanje 

oblikovhdc in spodbujanje zdravega načina živijenja iii ndlinahmcga odnosa do nedavnega 
okolja_ 

Zakon o organizaciji in &uriniranju gagaje in izobraževanja (ZOFVI) hoja pogoje za 

OP-evgenik ter določa natin intilhisha hmancirenja v/suje in izobraževanja napotenih: 

predšolske Vzgojo. 

-i 	• oshointodolshiga izobraženi/h 

vzgoje in izobraževanja otrok, duladoleinhov in mlnidik po/nohtnih oseb s posebnimi 

osnovnega glasbenega izobraževali°, 

nižjcga in srednjega poklicnega izobraževanja, 

•cedidege sl:rokometa in tehnikkega izobraževanja, 

srednjega sploAnega icobralovanju, 

eigega strokovnega  izobraževanih 

vzgoje in izobraževanja v domovih za luč 	 domovih ter 

imbradevanja odraslih 
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V a lir !Ionu ZOFV1navaja, da mora jama itizba osnovnih Sol zagotavljati vsem otrokom makom 

omovnobolsIcega imbronevaaPar V 41. Nem ZOFV1dokbas  da javim vrtce, glasbene Sele. osne 

gole in domove za Merico ustanavlja lokalna skupimo. 

V ustanovitvenem aktu jame osnovne šole se, v skladu z medli 	moimcijo javne mreže. določi 

območjema katerem imajo starši pomiri° vpisatimmka v to osnovno Salo (šolski MMM). 

ZOFVI v T& altom Mota vire financiranja. Navaja, da se vzgoja in izobraževanje Mamka im 

javoilisredstom 

sredstev ustanotltelja, 

Ppmkov gospoda/MM cdodesil in Monta 

neposrednih' prispevkov delodspalcev za Izvajanja praktiarpcga pouka, 

prispevkov učencev, vajencev, dijakov, arudentonlčjih Ml in odrasla 

aohain v zasebnih Solata 

plačila starčev za storitve v predaoleld vzgoji, 

sredstev M predale storitev in izdelkov, 

iz donacij, prispevkov sponzorjev in iz dmatilmirov. 

V M. členu ZOFV1 nava, da s z sredstev državnega pmranuna zagotavljajo prače s prispevki. in 

davki ter drugi osebni prejemld na podlagi. sisterdzacite in zasedbo Motorista mest v sldadu z 

zakonom, nomadvi in standardi 	kol M 	p MMM Plačo s MMM" in cianid in ramM 

osebni semit n pdpravriket 

osamim Mani za izvedbo obvermega program, dePolniisens Pankar alobataana Pouki Poli 

ure drugih oblik indiMdualne in skupinsko pomoči m oddclok, MM ur Mormon] dcjamosti na 

oddelek, programa š Me v naravi., podaljamego bivanja od prvega de 	greJan tolmmi 

atedstev a podanemu bissmic od poroga do Šestega razreda M sredstva za izvedbo 

ctraillega varstva učenem poroga razreda. 

lz sredstev dr/ravnega pmrsanna se zagotavljajo tudi sredstva za knbc matenskih strpnim v skladu 

s standardi m pomnim za uvedbo osnovzolablorga izobratevanja iz prve Moore prvega odstavka 

tega Menai  in sicer 2m. 

14 
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nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolelnivno pogodbo, 

nabavo učil in učnih pripomočkov opredeljenih kot drobni inventar, 

potrošili material za pHptavo in izvedbo pouka, 

stroOke obveznih ekskurzij, 

oskrbo omak in udedosbilkov s posebnimi potrebami v skladno odločbo o usmeriti, 

prevoze učencev s posebnimi potrebami v aliladu z določbo šestega odstavka 56.. člena zakona o 

°Emoni goli (Uradni list RS, St 12/96. 33/97 in 59/2001) oh pouka prostih dnevih in 

prevoze predšolskih otrok v skladu s l. členom zakona o unnerjonjo otrok s nosebnind 

Perebansi (ITrarbi list RS, it. 54/2000). 

V skladu z 82. 19.e.nom ZOFVI-ja se iz sredstev lokalne skupnosti v skladu z normativi in standardi 

zočutoshigire 

sredstva za Sečil° stroškov Za Uporabo prostora in opreme ze 0590VIDP in glasbene bole in druge 

materialne stmčke. mren materialnih stroškov MM. člena osnovnim Solarni  

glasbenim Solani oredstva za nadomestila stroškov detoveem v &Medu s kolcIdisam pogodbo. 

stedsria za prevoze učencev osmem šole v skladu g 56. &nom zakona o osnovni bdi, nizal za 

prevoze učencev s posebninO poneband ob pouka prostih dnevih 

sredstva 722 5112252222j5k0 vzdrževanje nepremičnin in opreme. jasnim 050105931521i jashenim 

golem, 

sredstva za dodatne dejavnosti osnovne le 

sredstva za inveaudie za osno me tole, glasbene šole in orn}zdj 	iWb21420251125 odraslih 

temini strditev za investicije  v šolstvo narodne skupnosti. 

V skladu s trebim odstavkom BI. a člena zagotavlja Lokalna skupnost javnim osnovnim in javnim 

glasbenem Lelam sredstva za poromava odbindručie za škodo, nastalo v zvezi s prostorom, opremo 

ah mipomočld, i jih po določbi 82. člena tega zakona le-ta zagotavlja za izvajanje vzgojno 

inthrevalnega deb in s teni povez...nami dejavnostmi. in aktivnostmi. 
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Nadzorni odbor je z namenom ugotovitve metodologije dodeljevanja 	 Vana 

vas dne II. 0. 2016 opravil razgovor z ga. Attlicjo Kron ki je zadolžena pitee 

delaNanni in "Inna nje &Izbe" Pogodb za zagotavljanja proračunskih sicdslov of nonij U. 

Dno 1.2.1120163e bil opravljen tudi pregled dokumentacje. vene na Osnovno šolo Vana vas, ki 

in potekal v prostolih. občin ni sicer in 7:30 do 12.00 ure. 

4.6.3 Pravi.a podlg za Izvedbo nadzore 

Zakon o organizaciji In financiranju vzgoje in izobraževanja (IN list R. R 16/07) 

Zakon o ~ovni šok ( Ur. lig RS, št. 8E2006) 

Zakon e zavodih (Ur. list RS, št. 12,91, 8(96, 36/00 - ZPOZC in 127106 - ZIZP) 

Odlok o uta:levitvi javnega vzgojno-izobraževalnega anoda Osnovna šola Vavte vas( VI. R. 

št. 4/2008) 

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih aredstenZLIPS ( LII RS 62,10, 40/I Iv  051,16) 

Zakon o šolski prehnanzgolPre-I ( U1 RS VI 3, 45114, 46,16-ZOFVEL) 

Zakon o javnih naročilih -ZIN-2 (Ur. list RS, št. 128/2006) 

Poslovnik °dan nadzornega odbora Občine Straža št 607 z dne 6.6.2007 

Sklep o nacizem t. 060-6/2016-1 z 4ne25.4.2016 

Zakon D °navijanju plačilnih storitev za proranmske tu/orad:Nos ( ZOPSPU-I) 

I 1. Pojasnilo Minula-sna za finance, Direktorata za zakluduinvo Združenju bank Slovenije v 

povezavi z obveznim izdajanjem ezaivutiov 

12 Pravilnik o Alandargili in pogojih innergave eleldlonsigh palmov prek analne vstopne točke in 

izstopne točke pri Upravi Republike Slovenija dejavna plačila 

4.6.4 Namen in cilj nadzora 

i. Pregledali ineledologijo dodeljevanja godalno Osmimi ADE Vavta vas 

Ugotovili nanuaskost porabe javnih sredstev za poslovanje osnovne šole 

Dan pinimčila in predloge da nadaljnje poslovanje nadzomoga organa 
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4.6.5 Pregled metodologjje dodeljevanja sredstev osnovnim šolam — tekoči transleri v 
javne zavode na področju vzgoje hi izobraževanja 

Občina lehko v skladu s 3. členom Zakona o zavodih za izvajanje jarmih služb ustanovi javne 

Naroda lava zavodi, katerih ustanoviteljica je občina so v skladu s 6. laku prvega odsrvvka 

člena ZIF posredni uporabniki obacriakega prorae . ZIF 	od ku 2t člena določa da 

morajo posredni uporabniki občinskega proračuna pripraviti predloge gorah načrtov ob pripravi 

in na podlagi Izhodi* ki veljajo za občinsld proračun, v drugem odstavka 27. člena pa določa da 

.. 	morajo neposredni uporabniki občinskega proračuna tla način in v loku, ki ju  Paib žiga. od 
posrednih uporabnikov zahtevali, da jim pošljejo podatka potrebne za pripravo finančnih načrtov 

negovanih uporabnikov 

dara. odstavek 27 člena ZIF določa, da finančne  iIrte posrednih uporabnikov občinskega 

PrOrNabla spFmc  Pristand erga PO POStupku, določnem v posebnem predpisu ah akm o 

ustanovitvi pes:kara uporabnika. Če se pravna oseba v gnanem delu anci, z Naračunah 

d k , 	j f Čn ačrt NaCl 	30  dneh Po Nacejam občinskega proračuna Zakon 

zavodih v 30. členu dola da svet zavoda sprejema statut oziroma pravila In dolge spalinc akte 

zavoda programe dela in razvoja zavoda ter spremlja Mihovo izalevmdia določa finančni. načrt in 

sprejema zaključni ram zavncla, ustanovitelju predbga spremembo ali regainiev dejavnosti, 

ustanovitelju in direktorju zavoda daje predloge a mnenja o posameznih vprašanjih in opravlja 

zadeve, dače= za zakonom Ni aktom o unanovitvi oziroma s slanam ali pravili uvoda. 

Način priprave, vabina tar oblika Finančna načrtov postanih uporabnikov občinah proračunov 

so podrobneje določeni v Navodilu o pripravi finančna načrtov posrednih uporabi hov dranega 

in občinskega preračuna j  . ki določa, da ima finančni načrt splošni da v katerim rv prihodki in 

2  Unidni 	cna, fi.12/91; Uleti] listRS, št. 8/96 
3  Uradni listRS, 3191100,122100. 
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drugi prtjeadd ler odhodki in drugi. izdatki povednega uporabnika Prikazani Po ekonomki 

klasifikaciji, upoštevaje enotni kodni ;JAM, kot ga določa PEKU.' 

Obči/saje z Odlokom o otailovitizi za laildroajo osnovnega šolstva v občini Svaka usut ovfia javni 

zavod Osnovna 3,(ila Vavta,vn ( v nadaljevanju Odlok). 

Od/ok o ustanovitvi jamam vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vas (Ul. RS SL 

4(20011) v 33 členu med drugim določa, da ustanoviteljica in država zagotavpare pogoje za delo 

zavoda. 

32. členu Odloka so navedem nepremičnine in oprema, ki jih je zavod dobil v upravljanje. 

Lelzaa višina sred  im za poloiverge dejavnosti zavoda, Id jih zagotavlja ustanoviteljice, se določi z 

odtokom ia proračunu ustanovilenice na podlagi dogovorjenih in finančno ovrednotenih nalog iz 

lenima delovnem načrta zavoda. 

36. členu Odloka o retanovitvi je določeno, da presežek prihodkov nad odhodki, k j'h zavod 

pridobi s prodajo proizvodov oziroma roaritev, urna-jenih z opravljanje Vzgoje izobraževanja 

Erikoma z opravljanjem dingih de ausosti v sIdadu s tem odlokom uporablja zavod za plačilo 

materialnih stroškov, investiko voggieraltee in investicije po predhodnem soglasju 

ustanoviteljice na tudi za planu. 

oimem pritnasdkliža sredstev za opravljane doji/most( zavoda, ki jih je v skladu z veljavno 

zakonodajo dolžna zagotovili ustanoviteljica, se način Milja lega Prinialtildiaja določi v soglauu z 

ustanovilegien. 

lavni Zavodi, katerih uslimovitenica je občine so v skladu s 6 točko prvega odstavka 3. člena ZIF 

posredni uporalandei občinskega proračune ZJF v prvem taista k 27 člena določa, da morajo 

posredni uporribpjle apainapega proračune pripraviti predloge finančnih načrtov ob pripravi ni na 

podlagi izhodile ki veljajo za občinski proračun. V drugem odstavku 27. člena dolete da morajo 

neposredni uporabniki občinskega proračuna 	način ' 	klia  k ph predpne župan, od 

Poleg tega Navodilo o nugravi fmanaudi nal.rtov posrednih uporabnikov &Pevnem in občinskih 
proratimov dolete da ima finančni nal , Č  j glede 	bseg 
uporabnika petnitinO. hdi posebni del da se v predlogu Pomičnega načrta pusrednega uporabnika 
prikaza realizacija prejemkov in imlatkov za preteklo Ido, ocena realizacijo prejemkov in izdatkov 
za tekoča leto in načrt prejemkov in izdatkov za prihodnje leto er da mota biti Pomeni nažrt 
pouncluegia uporebmka usklajen zejegovim pmgramom. 
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posrednih uporaboilior zahtevati. da 	poJjj Po 	Pripravo finančnih 
uporabnikov. 

V 27. členu Zli je tudi doka:eno, da fulančne načrte posrednih uporabnikov občinskega proračuna 
sprejme pristojni organ po postopka določenem v posebnem predpisu ah aktu o ustanovitvi. 
Finančni načrti morajo bili usklajena s cilji zavodu. 

Ovali ki 	ta ime finantne načrte je svet zavoda. 

•nt 	Načini priprave, vsebina ar oblika finančnih načrtov posrednih uporabnikov °bandah proračunov 
so podrobneje določeni v Navodilu o pripravi fillančnill načrtov Posrednih uPorahnill" državnega 

olavins.kili pinritamov. 

ZOINO sicer v 12. členu navaja aroeke, kj naj bi jih klile lokalne skupnosa v skladu z nomativi in 

NO je 21111.2016 pisno zabaval k naslednjo dekan/odirala 

Navodila posrednim prork.ni romantikom in tlakam občina/im uporabniluam 
proračunskih sredskv za priprave omarama 2015; 

Finančni načrt Osnovna gele Vavta vas za leto 2015; 

Dokumentacija povezano s sprejeliem fukvačaega mana Og Vavra vas. 

Nadzornemu odboru, ki se je segal l. 12. 2016 v prestolih obala, je tajnica posredovala Navodila 

za pripravo proračuna Občine Straža za leto 7015 (M. dokumenta 410004/2014 z dne 26.11.2014), 

naslovljena na OŠ Vavta vas Program dela in finančni načrt z obrazložitvijo ju biti:raba poslati na 
občino do 3. 12. 2014. 

OŠ Vavta vas je 3.12.2014 poslala Prediog vzdrževalnih in luvesdeijskih del, plan aktivnosti katero 

sofinancira občina in dodata strokke v vrtcu. Dokument nima dah= iz samega dokumenta udi ni 

nowidno. na katero obdobje se finančni man nanaša. 

la predloSenegit dokumenta je razvidno sledeče: 

1. Predlog vzdrževalnih in investicijskih tlel: 



~us ubrana VIPAŽA  

   

ŠOLA 

Predlog vzdrževale& m oker 	Juh 0e1 Vrednost v A 

Ureditev pr 	raČcvmjavduJiiioi 12.000,00 

Zamenjava ranvelljav v šoli 20.000,00 

Sanacija vsch Werjev, teko v roli kot v vrten 

Sanacija prezrallevanja v ladimji 

Obnova Entersne totemoma napdjave O nabava IKT opreme 6.000,00 

Preureditev kabinetov in zbomio in stavbno pobillvo 23.000,00 

Odsesa1e:1k zraka v tiddsioi KEM 

SPreto beljenje (na lete) 

VRTEC 

Vtotv O 

Još 	vll iiii 	wtca 3OOQ 

Bnje parketa 

ribava klime za dve 16r 

2mnjavagantlerohnih omar vzsoptchic 

Obnova zmaiihigral 20.000,00 

2. rial) aldirmosii, kako refinancira občna dobo) 

Akuvnost vrednost ve 

Pola v tlrai 	dve v celati 	fianiranje lie) 8.500,00 

Prevezi kombibusa 

Tekmovanja 

MateLaki strdili 

Onod dejavnosti (bilteni in tehnični dnevi) 3.200,00 

Raziskovalne naloge 300,00 

NO (Predvideno le 2.100,00 Plačilo utitelje. Id poučtle v teli 	~t 
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tri leta) 

Subvencija za kosila Učencem 

Plavelmilsčaj za učtars in otroke vrtca— šok 300,00 

Plavalni tekem Utope in otroke vrtca— grlec 2.400,00 

3. Dodatni stro113 v vnet 

Use specialne Pedagoginje: 

Do 31.8.2015: 9 ur tecbassko 

Do 31.5.2016: 5 ur tedensko (prodbidonla) 

Ure logopedinje: 

Do 31.3.2015 3 bre tedensko 

Do 31.32016: 2 uri tcdensko (predvidaio) 

8.000,00 € (za 8 mesecev) 

7.000,00f (za 7 mesecev) 

1.500,00 f (za 8 raesesz13 

l 50000 E (za 12 mesecev) 

Spremljevalka otroku 
	

(Predse/loma do 313.2015) 	10.0110.0(1P 

l ma dolensko za potrebe računaloiamja / leto 

Šola je 16.12.2014 poalala še Predlog spremeMbe planskega pisma Dokumeat rasa dal= gi tudi 

ni navedeno na katero plansko pismo se predlog nanaaa 

Predlog sPremanb planskega pisma. 

Šola (nabavljeno in plačane s sredstvi zal 

Kote/ za kuhinjo 

Asfaltiranje numusjega igri3ea (paha cena) 

za občino pa bo 	jen v letu 2015): 

5.000,00 f 

19 000.00 € 

Šola v naraVi ( v koledesakem letu 2014 smo izvedli 5 šol v nansvi: 3 za šolah° leto 2013/14 in 

dve za šolsko leto 2014/15. Občina nam je dec 11 	na ns ' razlik d polne cene 
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subvencionirane za peti razred že plača, še dve šoli v naravi, pa smo izvedli v meseni oldobm) 

5.785,23 f 

1.4.2014 bomo organizirali področno matematično tekmovanjc. Tekmovanja na noši MI1 se bo 

odelekik. plibližno 180 telonovelem in 50 spremljevalcev Predvideni stroški tekmovalna bodo 

mann 1000 4. Zato vas naprošomo za dodatna sredstva iz naslova tekmovanja učencev 

Dodatni Moški v vrlem Otrok s posebnimi potrebanti je debil odločbo za stalnega 

sprendjevalest Offločili smo se, da zaprosimo za spremljevalca preko javnih del. Predviden 

strošek za leto 2(115 M bil 3.00000 f. 

Občice Stmgaje 3. 4.2015 z dopisom D 406/1-21/15-2 OS Vavta vas poslala Izhodišča za pdpravo 

pmgramov dela, kadrovskih in funoištnih načrtov za Ido 2015. 

Ugotovitve NO: 

1. NO ugotovijo, da Občina Straka M dola podrobnejših navodil oziroma normativov, ki bi 

bUIravemtefiki v pomoč  pri pripnwi finančnega načrta m Leto 2015. Občina je no OŠ poslala 

Navodila m pripravo proračuna Občine Straka TA leto 2015, po katerih je bila OŠ Vavta vos 

do 3.122014 d Dninist 2i D" Prog 	dela in finančni načrt z obrazložitvijo. Izhodišča 

za pripravo programov dein kadmvskih in finančnih načrtov za leto 2015 pa je občina šoli 

posredovala šele3.4.2015 ( 4 mse po roku za dostavo programa in floančaem načrta). 

Odšokor župana: 

OŠ Krna WIS je bila kot neposredni orumenim*: I/pora/mA občinskega proraMma ATM= k 

predložitvi programa dela in finamenessa nacista. 'marčni mečih ki ATO go mejen. se ne navezoval 

no vse pmraphirmke postavke M so bilev prav/jih lesih zajete v občinski proračun Zato smo bdi 

mnenja, da dodatnih pdjal'hii sessavijovoi porosto niso polrobovoli o  sol smo prejeli palrebrie 

podatke. M so Mii naniskliudeni v omračim za leto 2015 

Odgovor NO: 

NO se ne stolna z odgovorom Alpah, S.kladno prvim ottaskono 27 člena 71r, motu trmam 

tooraloniki sotinskega tunočurno pnpravolo proollage finančnih otrto na podlago izhodit lu 

vett za °tulsko pramati, kar pomens t morajo ho ITIATAII uporabniki obauttga proračuna 
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aporabikke 

pra 	no. NO take podlaga. da žup 	tjj 	loČbe 27 

o izhoi Č ih 	Popravo le tega_ 

2. NO jev nakani ugotovil. do v omenjenem dokument. M zaslediti zahtevane opredelitve 

pete alineje S/ akna LOPNI, kjer m navedene sredstva 7» dodatne dejavnosti osnovne tole. 

Prav tako ni definirano kaj sndi pod dodatne dejavnosti osnovne role. 

4.6.6 Ugotovitve nadzora 

Nadzorni odbor je pregledum tekoih trafeijcv Občine Straža javnemu zavodu Osnovna dola 

Vavta vas. V ta omeli je nadzorni odbor dobil na vpogled Pogodbo o sofinanciraidu osnovaireolske 

dejavnosti v Omovni šob Vavta vas in o SOfillenciranju predSolske vzgoje v irMce Krkine lučke pri 

°mirni šoli Vavta vas v letu 2013. Pogodba je bila podpisana 06. 03. 2015 s strani župana ' 
ravnateljice. 

Predme:1 pogodbe je financiranje sledečih programov: 

a)19052 	Valtm  in vegesie ree(leelekib Oblik 

19029001 	Vi 

reračueska paglavka 

pp 
OPia k 

0700.1 Doprač ilo tIike m 	no prgrmaiii ll ]je 

l 9003 Fincirj 	rusih programov in 	trokev 

sirotkov dejavnoM in nalog, ki mm vitek v cen 

programa in ki jih je ustanovitelj dolžen kriti vrtcu po 

drisčill 	zakonih m podzakonskih predpisih 	ter po 

dogovora za leta 2015 

19004 Ffianirje poithdjavnos  

NO je dobil na 	co strodkovnege mesta 19001. konto 4119 21 Plečko razlike med ceno 

starčev za leto 2015. Iz kartice je razvidno. da je občma v leta 2013 
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nv 	za illQ 	dtedI, je ptIo 

specifikacija otret 

la 19039001 0910 1. TO bistvo 

Proračunske pristavka Opis 

19006 Maten alm strahu. Oni 	yl 	 rt 	ne 

19007 Dodana program 

19008 Regresiranje prevozov v Soh 

1901 2 Investicko ved trievanje 23.000,00 

190IB Tekmovanje učencev v šoli 600,00 

19019 Safiumilaussdekellunala ut nezavoslovmh dru 3.000,00 

19020 Reetenalnielva opna 1.000,00 

19023 Program pospeševanja izobraževalne dejavnosti 

19025 Financiranje šole stmunvi 8.300,00 

Ustanoviteljica s svojini financiranjem krije wieu razlika med ceno programov in ločili staršev za 

naslednje =nalet 

Stroške dele, 

trke materiala in storitev ter 

Stroke fivid za otroke. 

Obe 	ho redstva. Id so predmet t pogodbe nakazovala izvajalcu do 5, v mesecu za predhodni 

mesec po predloknon zdevku. Obvesme priloge zahtevku zapletale razlike programa vdea so: 

Po'imensld seznani orat in staršev. 

Rojstni podatki otroka. 

Slavilka odločbe o znižanem plačilu za vrne, 

Podatki° stalnem preblvaliSčur  

Odstotek pLačila starilev po eaiočni. 

Znesek plačila staršev prt odločba 

'število prisotnih dni, 

Število odsotriiii dni 
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Sirotki &jamasti in nalom ki niso všteti v ceno programa; 

Obtipa ho vrtai krila straško dejavnosti in Nilom potrebnih za izvajanje programa pralloiske 

vzgoje, L niso všteti v ceno programa hi nastajanja iz naslova izpolnjevanja programa madridske 

vzgojo, ki mho vrten v tono programa in nastajajo iz naslova izpolnjevanja obmorski na podlagi 

Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih. l irvajajo javno službo (Uradni 

list RS kt. 97/03, 77(05 in 120(05): 

odpravnine izmernim delavcorn, 

dolo sindikalnih zaupnikov, 

nadomentilo dokladi' invalidov 	aknjana dnino delo, 

!Raki sodnih postopkov, 

poravnava odnardoin na podlagi izyMilnega naslova 

stroškov  L nastatiMo kot razlika ited &jamskim Številom ook v oddelku ji najvinjini 

prodpismim nonnadvom, 

programi, L jih smrti 	Znano-  j ( pr • no lotimpriredtve za vse otoke, krajši 

PrOgralnr, 

izpadli v dohodku vrtca zaradi polotaih izpisov otrok, 

dogovorom sofinanciranje daljših upravičeMh odsotnosti otrok. 

smaške, ki nastal, zaradi nadomeačmija vzgojitev in pomočnikov vzgojiteljev v primeru 

nertmoMosli dela delaven hordi boleni ali poškodbo do 30 MM 

Pogodbed stranld se stinjam da druge struško, ki ni50  Vštetiv Ceaa PrOrnalia, Id lih MMM+ 5. len 

Pogodbe. vrten izkaže s poročilom o opravljenih nalogah, skaPaj z ustf eni° dolamlentan00. ki  je 

aostaind del te pogodbo. Navedeni stranki morajo biti planirati, kr vključeni v pregnan za tekoče 

leno. 

Namenska poraba sredstev: 

lavni zavod je d»lža 	t 	t h pomnil) porabiti v skladu z namenom hi z njimi ravnati kot 

dober gospodar ter (MMM na njeno zahtevo mod letom poroCati o vrtini in minem ponibljenill 

sredstev. Za osnovno šolo N frodstra izplačujejo na podlagi irstavlimuli zaldevkov in priloženih 

računov o opravljerrh storitvah oziroma nakupu blaga. 
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Nadaonsl odbor 	Obalna STRAŽA 

Ob 'zvariti mesečnih zahtevkov za niardahr stroške šole ni potrebno polagati račtroov. Vendar 

pa je potrebno polivam dolcomvanje stroškov z računi. Poročilo s prilogami a kjotsko rustalih 

stroških(dela, materiala, storitev) m vrtec Kritne lučke ter Osnovno šolo mora zavod prvič  
predlatifi do 30.7.2015 in drugič  do 30.01.2016. M potočila marajo biti posebej razvidni atroški 

vdea in osnovno šolo. 

Materialni straški za delovanje šole m dohitijo ne podbgi fingIgnigga lIggrga,  deiggegggP g 
proračunom obrtne, Mplačtgelo ps sev tekočem Mlakam leto po 1112. 

Sredstva za investicija predvidena v občinskem proračunu, lahko zavod črpa le na podlagi 

predhodne potientga »predloga za kodščenje sredstvu a Mam abline. 

Občina zahtevke, ih oztaviOanovna šega, porama lat dan Po Preleno zahtevka- 

Stšštavtli del Pogetlbe so tudi: 

debteninaffl vdea in šole, 

osistemizaciji delovali mest vdca in osnovno šole, 

- sklep o višmi cen programov, 

- dokumentacija oz. specifikacija drvmi načrtovati] ~DV, ki niso všteti trema progama, 

- navesti 9022190 =MMM drugih potrebnih ali d)v(clloin  
Obrozeml —Predlog za konščenje sredstev 

4.6.6.1 Obrazložitev in pregled proračunske postavke 19001 - Doplačilo med 
ceno programov vrtcev in plačili staršev 

Na podlagi 28. člena Zakona o vrtci se iz proračuna lokalnih skupnosti za razliko Ped ceno 

programov in plačilo stašem zagotavljajo sredstva 29 plače m. prei 	uda. ter davke in prispevke m 

zaposlene v vrtcih in za matetialne stoike v skladu z normativi in standardi Sretialve sagotavlja 

lokalna slcupnosb v kateri imajo straši atahro prebivališče. Lokalna skupnost agolavtra tudi sredstva 

za otoke, katentr starša imajo na njenem območju zadamo prebivališča še je eden od staršev 

zavezanec sa dohodnino v RS. V Vrten Krkine lučke je 9 oddelkov. Pet oddelkov se nahaja v vrtcu 

Kritne lučke, en oddelek v osnovni šot in tdje na dislocirani enoti v Stari 
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Nadzorni otlkie 	občine STRAKA  

NO je dobil na vpogled odredbe za izpLaglio razlike v plačilu vrvca mcd :eno pregnana in plačilom 
stark 	bdobje od oldobra 2014 do oktobra 2015. na podlagi 28. dkaa Zakona o vilek K 

posamezni odredbi je priložim račm izdan s strani 00 vana van a specifikacijo oz. poimenskim 

uniamom mrak in iirednosijo programa ter izmikamo inkike. btera je na podlagi 28. člena 
Zakona o vrtal dolina pomazati občina. 

Doplačilo razlike med ceno programov vdeev in plačilom aladev je v leti 2015 rokada 558.086 g. 
:Zg 	V Pogodbi o so6nancininju osemmodolske dejan:odi v Omovid šoli Vavta vas in a safauinciranju 

predelke vzgoje v Videu Kine lučke pri Osnovni doli Vavta vas n Ima 2015 je bilo v m namen 

predvidi:Mb doplanil med tam programa k plačili Maki v vifiei 400.360,57 g. DManiko doplačilo 

razlike je bilo za 57.725,43 g višje. kar predstavlja za 14,42 vije moške od predvidenih. 

Doplačilo razlike Med ceno programov vtka in plačilom strokov Maršev, ki se vmešajo na vmee 
izven občine Strak pa je mindide 65.069 & Dokumentov, vezmult n M proračtunice p091avko, NO 
ni zahteval in Mati bili predmet nadzora. 

37 



Nad orni clb 	 občina STRAŽA  

- nameni dnini Pnem oš 	i v vrt 

Odredba za belke& Račun /zahtevek 

k. Datum Številke Datum številka Vrednost Obanbje Opomba 

Nescraber 

2014 

Priložen jc whk 	 teiFoo 	e strokovne pomaži 

pa 	irdion 	spremljevalen 	gibalno 	munga 	otroka 	in 

tanini/arta za lona neminter 2014. K rarbrevku jc priložen 

DL im OP Dolenjski Toplin it 173 z te 5.12.2014. raa logopedi* 

v vnesku 232,8 C. 

l 15 012015 20148002093 5.12015 2.139.43 Oceane= 

2014 

Danim annevek za vrtec za učitelja Poda = aliokevne pomoči po 

odločba spremljevalna gibalno ostrenega citrala in caLunalni(raja 

za Dva december 2(114. 

PALen nimamo nič». Altevek Sara Prilog (rahnsw). 

2.118.65 Januar 

2015 

Pnložen zahtevek za vrtec ni učitelju Julian sOmkorm pametne 

edloSta, rpraraticvaka gibekto oviranega neuka in račanaltaliatja 

ar mesec januar 2915.Na zahtevku te adDStrativa panda ulije 

navedeno cadoirjeiarner 2014-
AlanA sima prilog (računov). 

4. 313.2015 2015,9000301 6.12015 2.014,79 Februar 

2015 

Možen ~vek zavrne za učitelja daciainc ~kovne pomoti po 

odločbi. spremljevalca gibalno ovirancga otroka in račtmalničarja 

7.0111eLte teh= 2015. Na Sanka je aCIMillistal[Va napaki, W4 it 



gladaorid. or 	 obči Traida  

tinvorkno obdobje far 3014 

Zableviik neba prilog (računov} 
16.42015 201539000437 101.2315 O 2.033,13 Malce 

2013 

Priložen 74 Ilovk za vrtce za učeelja dridatoe gnil/komu peree3i po 

odločbi, spremljevalca gibalno ovil/maga otroke in re — 	' i'' ia 
za mexc marec 2015. 

Zaktevek nima pellag (račueov). 
12.052015 201539000582 6.3201.5 1.900,93 Apri12015 Priložen 4414evek za vriva 7.11 učitelja ibietne strokovne pomoči pe 

odločbi, apreing 	rake gibalni] oviranega dinga in rateuialnitaja 

za meeecapri12015. 

Zahtevek elana prilog iraganov). 
7 11.620/5 2015/9000743 8.62015 2.504,43 Maj 3015 Pfilotee zavodi za vrten za učitelja dodatne strokovne pameti pe 

ndločhi.sprevnljevalea gibalno miri/nega 04433  in 0454941/^iinda 
za moven maj2013. 

Zaktevekalma prilog (rege/lov). 
8 16.72015 201549000893 3.72015 2.047,32 Junij 2015 Prilog:a n6143913 ga vgee ve učitelja darlarne aleakovne grmel po 

adlo4bi. sprengjeveka gibalno rivirnaega orroira 61  mčonakičraia 
m mesa junij 2015 

Zahtevek nima panog rritagoov). 
17.84015 201533001971 3.82015 1.694325 lug/2015 Priložen zahtevek za vrtec za nailoga dodatne stroko/ne pomoči po 

&maki,sprem/int giba1no ongranega moke in nteuoalničaila 

za mesen i156 2015- 
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Dokter& !Ime 0~2 (mm nora 

01 5I 15 31 .2OI 5 35 

201Svaebian 

tar 	e za anus le prilžousamo sČii t 255, ki ime enake 

kot zahtevki preteklih moacoer ta katere to bili vloženi 

tor pa ni bilo. 

5.102015 3015/91101386 30.91015 365 252 Pt 	• 	 •  

so bili 

bet 

2015 

Pa e 

5 

oltarje 	račun II 305, ki se ometa na kritja 

4S26 Oktober 

2015 

Za Moške oktolerje priletet samo nem 51. 306 za keine dodatne 

O-rokovne pometita odločbi la tetttnalni6anar 

Odmetal okatie1=in 



Nadzorni pribor 	 občina STILA:tis.  

4.6.62 Obrazložitev in pregled proračunske postavke 19003- financiranje 
drugih programov M stroškov v vrtcih 

NO je doba na spogled knjigovodsko kartica stroškovnega mota 19003 — finaneinonje drugih 

programov in stroškov v vdeli; katete vrednost v zaključnem raaunn znaša 22.547E. 

V skladu u 28. a genom Zakona o vrtcih sredstvu za pokrivanje stroškov iz naslova dejavnosti in 

nalog pot:rabat za 	pregnana za predšolske otroke, ki niso všteti v ceno progama, vrtmi 

zagotavlja lokalna skupnost ustanoviteljice. Sredstva se bila nantogena za dodamo strokami° 

ponoog spremljevalca gibdno oviranega otroka in računalniške storitve v vrtcu. 

V tej postavki je na podlagi pogodbe o sofinanciranju vzgojiteljice v bolnišničnem oddelku Palček 

Splošne boiniktice Novo meso,t 0/2-12/2006-1502 z dne 5. 7. 2006 in mielcia k pogodbi št 602-

1232006 z dne 6. 3. 2008 določena obveznost občm, v katerih otroci se zdravijo na otroškem 

oddana] Splošne bolnišnice Novo mesto, za zagotavljanje finančnih sredstev izvajalo za izvajanje 

prezimim, O se nanaša na zagotavljanje sredstev za plačo in druge (Nebne Prejemke ogel helija; 

prispevke delodajalca in materialne stroške v skladu z normativi in standardi. Delež posamezne 

občine se delati na pod ksp 258. Siena Zakona o vrteti in 1.5.. Mem Pravilnika o metodologiji za 

oblikovanje est programov v vrtcih, O izvajajo javno slutim. Občina StragiNja na podlagi aneksa k 

pogodbi gleda na število občanov dolgom zagotoviti sredstva v višini 3,46 % stroškov za bolnišztagni 
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Telet= *3E16(0)7 38 48!M1M112. 

čladiond odbor 	 občina $T  

V naglednji 
	

Noro 	za kdR avoškni prozna deleinnia 	oji eljce v 	m dlkt B 

Novo Melk): 

Za0. Odredba za idInčilo Račun 

Datum štnillii Darom številka Vrednost Vebljia  
- 

I 5.1121114 201419001915 10.12.2014 6fl 51,62 Nacmbr 2014 

2 1.1.201 20189002047 31.12.201e 679 52,39 December 2014 

27.2.2015 2015/9000125 11.02.2015 52 17 Januar 2015 

112 51.72 	 Frjt 2015 

174 51,81 Mos 2015 

20.5.2015 2015/9000593 12.52015 233 52422 April 2015 

11.6.2015 2015/9000740 I0.62015 291 4005 Maj 2015 

6 17.7.2015 20158000926 16.72015 49 l74 Junij 2015 

16.9.2015 20158001266 10.9.2015 060 52,64 Avgust 2045 

10. 15.10.2015 20158001431 9.10.2015 512 51,87 Septembur 2045 

II. 30.11.2015 20158001610 10.11.2015 574 4906 Oktober 2015 

V prolueuttko postavko 19003 - Fcitatje dtugih pttgtnw l trdkov v vrtnih so vključeni le strdki za dodatno strokovno pomoč. 

računalništvo spondevelee let pomočnike vzgoji. ulja, bdi OS Vavta vas mesečno zahteva na podlagi zada kov ali predlobnik 171čUllev. 



Nadzorni rab 	 obalno sTRAŽA  

V no aleji tabeli so prikazi zahluvld 03 Vola vas, ki se roaDajo na omenjene omake v vrtcu so prikj v nlejj tabeli. 

Zap. 

It. 

Odredb za lzplačdo Račam /zahtevek 

Delom Števnim Datum številka Vredinit Obdobje Opomba 

2.335,69 Novembaz 

2014 

Pikin zahtevek za talec Za uaiteha dodatae stroko= 

pameti po odločbi, spremljevalca gibahio oviranega otroka in 

rattmahdamja za mesec novtanber 2014. K zelitevku je 

priložen račun 03 Dolenjske Toplico al. 173 z dne 5.12.2014 

za logopedinjo v merka 232,8 a. 
15.01,2015 2014/9002093 5.12015 2.139,43 December 

2014 

Piloten 	alltersak  za vdec za riadelja dodano strokovne 

pomoči po odločbi spremljevalca gibalno oviranega otroka in 

račundiničada za meate december 2014. 

Zaldevelcalma položenih rabbmov. 
2.3.2015 2015,9000144 5.2.20/5 2.118.65 Jamar 

2015 

Priložen zahtevek 	vite 	 dodano učitelj 	sholin 

pomoči po odločba spremljevalca albabro oviranega Otroka ill 

raamialničaaja za mesec januar 2015. 	Na 	zahtevku je 

adininistrative napako saj je navedeno obdobje janued 2014 

Piloten ni noben rahla. 
4 313,2015 20/5/9000301 6.3.2015 2.04439 Pob= Piloten zahtevek 	vrtec 	j 	 ovne 



 

casissibi obči na Sikala  

 

2015 Poillori po odločbi, ststemlievalea gibto oviranega Are" 

toronakičana za moko februar 2015. Na zakovic) je 

achninistraliva napaka, saj je navedeno obdobje februar 2014. 

Zabrnet nima prils:roiih računov 

16.4.2015 2015/9000437 10.4.2015 O 2.033.18 tac 

2015 

Priložen Takti< as Atee /k urita dodatne strok 

taki pe odloki. spremaka klit oviranega otroka in 

tunalničarja za nsesee marec 2015. 

Podoren ni moke tort 

12.052015 2015,9000582 6.5.2015 1.900,93 April 

2015 

Prilit zahtevek za sto ca učitelja dodatne ovolcescie 

pomori po odločbi spremljevalca gibat Atte etc 

račutialuirada za mesec april 2015. 

Priležea ni mehki rečno. 

 1176201.5 2015/9000743 8.6.2015 2.504,43 Maj 2015 Priložen zahtevek za vrtec za učitelja dodatne strokovno 

taki po odločbi, sprondjevaka gibalno oviranega otoka in 

oarunahlta za mesec maj 2015. 

Priložen oi noben račun. 

 16.7.2015 2015/9000893 3.72015 2017.32 luki 2015 toren zahtevek za vrtec za okolja dodatne strokovne 

ca gibalno tranega otroka k 

'aromat:Njo za kosec junij 2015. 



NadZOIlli nen:~ 	 občina STRAŽA 

Priložen ni noben raku. 

9. I 7.82015 2015/9001071 3.8.2015 1.66423 Juhj 2015 Priložen zahtevek za vrtec za učitelja dolitih strokovne 

pomoči po odločbi, spremljevalca gibalno oviranega Otroka 91  
tahmalničatja Za Mout ulij 2015. 

Pritožim ai noben račun. 
W. 14.9.2015 2015/9001235 31.8.2015 255 1.927,60 Avgust 

2015 

Za shoake za avgust ja priložen samo ohm št 255. Id ima 

enake vsebine kot zahtevki preteklih mesecev za kalem so bili 

vloženi z:talitvah, računov pa ni baz 
I l 8.10.2015 2015/9001386 30.092015 365 725,25 September 

2015 

Za strošhe za septemberje priložen svat, račka h. 365, ki ima 

enake vsebine kot zahlevld pretekih mesecev za katere so bili 

vloSed zahtevki, ramah pa 9 bilo. 

 91.1 1.2015 20159001605 31.10.2015 305 172,76 Oktober 

2015 

Za stroške za okloberje priložen račun h. 305, ki se manah na 

kraje stroškov izvajanjapoulm angfeaaine v Izaijem razredu. 

 24.11.2015 2015/9001606 31.102015 305 188,36 Oktober 

2015 

Za !kulake oktobra je priložen samo račun St. 306 za klitje 

dodamo strokonw paillph pt) Odiečhi ha rahmalaittada. 



Nadzorni odbor 	 občina ainata.  

Ugotovitve NO: 

NO je ugotovil, da je OŠ Vavta on vlagala zahtevke z* pokrivanje zgornjih stroškov 

na podLog', zahtevkov brez predla/cen računov, od avgusta 2015 defie pa na podlagi 

računov, ki ao niIienako vsebino kot zahtevki. Zahtevki so bili za nunin od računov 

podpisimi in žigosani s strani ravnateljice, medtem karanimi nimajo podpisov in žigov. 

2. Občina ni izvajala nalog usklajevanja programov dela in fmančnib načrtov jasnega 

uvoda ler al Izvajala celovitega nadzora nad polo jej, kar je v neskladju a prvim 

odstaakom 71. člena ZJF, ki določa, da občina oziroma za finance pristojen organ 

občinske umor ugotavlja izvajanje juio,. službe in dejavnosti v javnem internim v 

javnih zavodih tako, da med &apna kraja naloge usklajevanja programov dela in 

finančnih načrtov javnih uvodov ter Nuja naloge nadzora nad poslovanjem Pianih 

Odgovor župana: 

V obrmlog,kah proračuna m leto 2015 imama na glavnem programa 194zobražeostare 

meno navedeno, za kol se bo denar nametal Tako da ge samo ustmegame programov dela 

sn finančnih načrtov opraeben oSev fak sprejemanja m-0mM~ baraba sredstev Je matiraj 	' 

možna k v OhVIFY mrk-Suvanega o2 	promens potrebe po spemmb z rebalansom 

aroraskno Todt mor nad poslovamem smo I SVII3 ah redno Javni zamd se finančna 

sredstva, nakazana k obanakega proraeinim porabol namembo, kar ge izkazano istM 

?rosnem:h zahtevka 

Odgovor NO: 

NO le slutenja, da se unkluirvanio programov dela in fmančartga načrta javnega zavoda ni 

opravljalo. Imava županu da se je usklajevanje programov dela In finančnih VLAČI-trn: 

opravljalo k v faza sprojeumsna proračuna to tudi potrjuje 

or 



občina STRAŽA 

4.6.63 Obrazložitev in pregled proračunske postavke 19004-financiranje 
športnih dejavnosti 

NO je prejel na vpogled knjigovodsko kurim vezano na proračunsko postavko I C004-financiranje 
športnih dejavnosti, /d.  v proračunu enak 2.329 f. 

k obrazložitve proračunske postavke ie razvidno. da občem zagotavlja tudi sredstva za izvedbo 
plavalnega tečaja v vrtcu, s himer se omogoča, da 	 ' doli 4 5 k že osvojijo 
plavanje brez dodatnih pripomočkov. 

Občina Stažem take od OŠ Vavta vas 28.5. 2015 prejela zahtevek za solbamcbmje tečaja plavanja 

- vdreod 20. 4. 2015 do 24. 4. 2015 e dive 26. 5. 2015.K zahtevku je pdloiten račun 250-0000225 
z dne 30. 4. 2015, izdan s stiki Agencije za ApOrt Novo mesto, v znesku 2.683,65 f lz predložene 

dokumentacije je razvidna, da je Občina Staža OŠ V 	dal pi 	sopi je za izvedbo 

plavalnega tečaja. SL 014-222015-2 z dne 14. 4. 2015. Ker je tečaj delno sofinanciral Zavod za 

šport RS Planica, in sicer v mesku 351,00 K. je OŠ. Vavta vas zaprosila za plačilo irvedhe 
Mava/noga tečaja v znižanenknedaL 

Ugotovitve NO: 

NO je pregledal vre predložene Mline M ugotovil, da je Občina dala predhodno soglasje za 

izvedba Plavalnega tekla v vrtcu, za katerega je OŠ Vavta vas zahtevek plačila. Občina je 
zahtevek m ~a strokov tečaje prejela 28.5. 2015, plačilo pa jc bik izvedena 29. 6. 2015, 

4.6.6.4 Obrazložitev in pregled proračunske postavke 190116- Materialni stroki 
- OŠ Vavta vas 

NO je dobil na vpogled knjigovodsko kartico proračunske postavke 19000 - Materialni stročki - 
OS Vavta vas v 030130.401 k 

Na podlagi Zakona o orgenicaciin f aluju zoje in 7 revua se iz proračuna občine, v 
skladu z normativi in canderk krij 	 komikih, ogrevanje, 
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rži ereretre občina STRAŽA 

 

 

zavarovanje) Poleg materialnih strofircv pa so bila polnita tudi brezplačna kosila otrokom, ki 

malno presegajo cenzus po katerem bi bili upravičeni, do subvencioniranja kosil s Mani. 

države. O upravičenosti do brezplačnih kosil presodi socialna delavka v 03, na podrete dokazal s 

stord sltirev in poznavanja razmer. 

Skladno s. 25. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz jamasti sire  lev 1.  ZUPIS ) pripada 

subvencija malice netim učencem, M se redno izobražujejo, so prijavljeni na rodim in pri katerih 

Preprečili mesečni dohodek na osebo. ugotovljen v odločbi o otrokom dalarkst ne presega 53 St 

neto povprečne plače v RS. Subvencija pripada v višini cene malice. 

Skladno s 26. členom Zalom o uveljavljanju pravic izjem:tih sredstev ( ZUPIS l pripada subvencija 

za kosila učencem, ki se rabo šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri kolerik povprečni meserni 

dohodek na osebo, ugotovljen v mikajo °Imel= dodatku, ne presega 36 No nato povprečne plače 

Organizacijo šolska prohrame za učenke in učenke predpisuje Zakon o eolrei prehrani {. 40litre-O 

Pravim do subvencije za malico in kosilo izhajajo M 13. in 14. člena tega rakuna, v 25. članu tega 

zakona pa so določam meje dohodkov re postopkov za ugotavljanje upravičenosti do subvencije za 

MfiliC0- akn velja, da vrancem. pri katerilim vretenu 	d kodek 	bno, gor ti 

odločbi o otroškem doda 	Presega 52 5Ja nem PovItreene plače v R. pripada subvencija 

indice v višini cene malice. 

okviru predloženih listin te Noraremshe postavke c NO pregkdal fistinc, M se naunžajo na 

Weissa, energetske izkaznica za objekt betžega vrtca v Straži, ravanavalrib premij, ki se narastejo 

na zavarovanje premoženja in odgovornost Oč. Vavta vas. V ukreni nadzora prodlorenili Hren, ki m 

se nanašale na izdelavo energetska izkaznice in zavarovalnih premij. NO ni ugotovil nepravilnosti. 

oleviu te proračunske postavke je Ob Vavta vas vhddla tudi zahtevke za sofinanciranje kosil 

otrokom ki minimalno presegajo cenzus po katerem bi bili upravičenk do subvencioniranja kosil s 

strani države. Zahlevkrec priložen udi poimensk se2l19111 upravičencev. 



Matkami %trame 	 občina nRAŽA  

Ugotovim NO, 

NO je ugotovil, da ni mana meja miaimalnega preseganja cenim; po katerem bi bili otroci 

OprlViEeRi do hrerplačaega kosila to. eubveneijeja lamih s strani drame. O opravitenoti da 
brezplačnemu kosila zaradi minimalnega prenapenja eenzuga je odločala %silna delavka % 

OŠ, oa podlagi dokazil s strani staršev M pomivanja razmer. S pokrivanje brezplačnih kosil 

otrokom, ki minimalni, presegajo cenzus po katerem M bdi upragitent, do subvencioniranih 

kosil s strani driavp je obran kršila 25. in 26. člen Zakona o uveljavlja-Rja Proge S imamih 

aredster ter 25. Men Zakon o šolski prebrani Zahtevki šole so bili v tem delu zakomko 

neutemeljeni in bi jih občina menda zavrniti. 

Odgovor župana: 

(»Mina v proračunu iu km 2017  i o iru materialnih 
	

&klela financiranja kosil 

otrokomi presegmo eemits za subvencioniranje kos 	razloga, ker odločanje o 
upravičenosti ni bilo vnaprej Predvidim' 

Odgovor NO: 

ic spoštoval priporočtlo NO 

V okviru1c proračunske poalavra pa je OŠ Vavta vas mesečno zahtevala tudi povračilo materialnih 
shoškov na podlagi izdanega mesečnega nagla (za avgust iti september 2015) M zahtevkov, ki 

nimajo nobenih prilog. Vsebina zahtevkov so je Ilailabia zgolj na povračilo mat:dahih strahov. 
pri čemer NO ni mogel ugotoviti. na kaj se ti moški omagajo. /z dopisa občino št 060-42016-13 

dno 23. II. 2016 izhaja, da so se računi OŠ Vavta vas v lanskem letu pošiljali preko Ura banke Za 

pošiljanje preko Ura banke jc potreben elerammaki podpis pošiljatelja računa, zato ničoni proko 
Ura banke niso fizično podpisani in Šikmani. Zahtevki 05 Vavta vas se v Ictu 2015 če niso patiljah 

preko UP In zato so Ic d podpisani M žigosani v fizihai obrat Po pojasnilu občine zahtevkov ni 

bo potrebno pošiljati preko UIP-p V nadaljevanju twra pojasajujejo, da skladno s 7. členom 
drugega odstavka Pogodbe ob izstavitvi mesečnih zahievkav a materialne stroške šoli ni potrebno 

prilagati Murav. Vendar pa je potrebno polletno dokazovanje serakov z računi. Poročilo s 
prilogami o dejansko nastalih stroških (delaj  materiala, storitev) za vrte 0 Krki= lučke in Osnovno 
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šolo mora zavod prvič  prall žiti d 30. 7. 2015 m drugih do 30. 1. 201b. Izpila morrno biti 

posebej razvidni Molki zavrte° in osnovno1okt 

eRačun je nam, ki ga izdajatelj računa za dobavljeno blago ali zvedeno storitev izda svojemu 

MMCMI oziroma prejemniku računa v dcktronski Mlad 	inakovredno zamenjuj< niann v 

papirnati obliki. S skupnim imenom aRačuna Go =Meni delanima, oziroma knjigovodske 

brnim, Id vsebujejo zapise o pisarnah dogodka na 	• kalenh spraninj 	sozdu 	ali 

obveznosti do njihosdh rev, pribodki 1i odbodld. Za ahatom tajajo dolaunend oziroma listino 

vuebturno obrnem elemente, to deer ne gladu na lo. kako Dc listina imenuje i račun, dobropis, 

Nadzorni odbor je zahteval predložitev računov 7H povračilo matniainfit strotkm‘ ki pa jih 

ildi Pisnemu zahtevkuM prejel 

Ugotovitve NO: 

NO te ugotovil, da je šola mesečno zahtevah povračilo materialnih stroškov na podlagi 

izdanemn računa ali na podlagi zahtevka. Računi so bili poslani elektronsko, zahtevki pa im 

polh kar je v nasprotju z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev m proračunske 

uporabnike { gOPSPLI-l). Teko račun kot ZallitiVCk niSla nebilVilla rabin« dej:1054H. 

sirotkov. NO ni dobil na vpogled računov, ki jih mora šola predložili dvakrat letno, zalo ei 

mogel Preveriti M Potrdili Prdmilmistt imšršmanja POgOdbenlii daktil in skladnosti s 

finančnim načrtom. 

dgovor hpalfie 

skladu z mnenjem Ministrstvi za jancc se za,Mvki-o nakazila preranem md 

Parraitinsaal uporabni  trpmeačiinikimi uporabniki in drugim pizoinim osebameld pridobilo 

koncesijo m onriniljande (iegaipidemine) jame službe na ~oknu szobraleeanda zdravniku 

zdravstvo inpodobiiiieniko <dinamoma kot eirackini Tovrstne zahtevke kimmeniniki tiperahnlkid in 

drugi izvajale' farne službe izdajajo promaninskin šflitancerjem pudingi pogodbe o linanommin 

~osti Prejemniki pmmeninskih lrerliley pošiljajo zahtevke mesečno za pokrpana Proškov 
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delo I plan ter drugih prejemkov in povreva 

armee e ~oren oziroma kotahroame opravljenih el 

Odgovor NO: 

NO se ne strinja z odgovorom župana. Na pretrg strani mtrstva za finance 

(httnicnomnumgov.Mdelemmettalukumainamleid• EM) jeobjavljeno pojasnilo Eracum 

proračunski mtotabniki. lz pojasnila je earvidno. katere nadme sciegačmi M mcd njimi m navedeni 

UM zahtevki rentačilo 

ranečueme omečejo damam cepava knagavotialre mina. Mecenom] mous pedofilih 

NO predlaga, da Občina spetima gOPSPIO l. za vse dokumenta tigroma listine. ki  štejejo m 

4.6.6.5 Obrazložitev in pregled proračunske postavke 19007-Dodatni program 

NO je Mod na vpogled knjigovodskn kanimo pruračomske postavke 19ton - Dedtti program v 

a Mig 407g. 

Sredstva so bila porabljena za izvedbo plavalnega tečaja v dragem razred. 

OŠ Vana vas je dne 3. 6. 2015 izdalm zNdevek za sofinanciranje tečaja plavanja za drugi razred od 

4. 5. 2015 do 5. 5. 2015 na podlagi prejetih računov, in sicer Term Krka dom. v višini 905,00 .6 z 

dne 11.5.20)5 in AlliV8Dolonjska in himorska Merk za prevoz v višini 290,18 E z dne 12.5.2015. 

Stroške je delne sofinanciral MIZŠ v vinnE 494,40 6, OŠ Vavta vas v vinini 291,71 .0 in občina 

Straka vrigini 407,09 f. 
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Ugotovitve NO: 

NO pri nadzoru dokumentacije, veZallf OB proratunnko postavko 19001, rd ugotovil 

nepravIlmod. 

4.6.6.6 Obrrudožilev in pregled proračunske postavke 19008- Regresiranje 
prevozov v šolo 

NO je dobil na vpogled bdi knjigovodsko kartico vezano na proračunsko postavko 19008 - 

Regresiranje prevozov v golo v vrednosti 18.019E. 

Na podlagi Zakona o orgmizaeiji in finamioniu vzgoje in izobraževanja mora občina zagotavljala 

sredstva za prevoz učencev, ki obiskujejo ON v skladu s 56. elenom zakona o osnovni goll. Delno 

prevoze Ovaja Anjo& glavnine prevozov pa seli-vida s golskim ko:Ms-um. 

za prevoze izvajalca Aniva Dolenjske Prinooke d. o. o. občim prejema mese:Steničane s strani 

Ovajalca K vsakemu ranama je praviloma priložena naročilnica in Obrazec l- Predlog za nabavo 

(enestavni postopek). 

K inčunom, Id se ~dajo na izvajanje preminuli storitev za november ni deianber 2014 ter 

januar, februar, marce 2015 obrazec I -Predlog za nabavo ni 'Složen 

Za prevoze. kise izvajajo& šolsIdin kombibusem OŠ Vavta vas izdaja mesee zahtevke na katerih 

so specifidrani prevozi l izjemo Sana SL 304 z due 31.10.2015, M o nanaša na prevoze za 

oktober 2015. 

Ugotovitve NO: 

t. NO Je pri pregledu dakumentacue ugotovil, da občina m prevoze izvajalca AlTiVa 

00101j9ke n Primorska d. o. o. prejema mesečne račune s strani izvajalca, h katerim so 

praviloma priloženi norm/nitka hi Obrazec 1,  Predlo n za nabavo ( enostavni postopek). K 



	nadzorni  alb 	 občina eillAŽA  

računom, ki se nanašajo na december 2014 in januar, februar in marec 2015 obrazce l ni 

predložen, kar pomeni krčitev Zakone o javnem naročanju. 

L Za prevoze, ki se izvajajo šolekint kombibunom OŠ Vavta vas izdaja modne zahtevke 

na katerih so specificirani prevozi. NO je pri pregledu dokumentov ugotovil, da OR Vavta 

vas en prevoze opravljene za oktober 2015 ni specificirala opravljene prevoze ampak je 

izstavila račun 304 z dne 31.10.2015 na podlogi katerega je zahtevala povračilo strukov 

prevoza brez ustrezne speciffflacije. 

4.7 Javno naročilo »REKONSTRUKCIJA OSTREŠJA NA KULTURNEM 
SPOMENIKU LOKALNEGA POMENA DULARJEV MLIN IN ŽAGA 

4.7.1 Obseg, cilji ia ponopek nadzora 

NO je preverjal pravilnost izvajanja jamami naročila »Rekonstrukcija osna na Inertimem 

spomeniku lokalnega pomena Dularjev mlin In Sagam 

Postopek nadzoraje kamenina: 

sklepu o začetku postopka oddaje javnega naročila t. 41005-1/2015-1 z doc 21.9.2016 

Zakonuo javnih naročilih -ZJN-2 

podlagi klepa začetku postopka oddaje jamlega naročila, St. 43005-1/2015-1, z dne 21. 09. 

2015, j MlZač 	nmpi j 'i Mega ramen 	l 	2015. Predmet j 	 ila » 

Rekononatena odmaja na kulturnem anonimna, lokalnega pomena Dularjev mlin in žagam 

Ocenjena vrediumt javnega naročila znala 100.269,60 z DDV. Sredstva za izvedbo j 	ga 

naročila so zagotovljena v preračunu Občine Streta za leto 2015, v proračtmski postavki 15050 - 

Mlin v Vavti vasi ( konto 420500 Lavcsnonsko voinevanje in izboljšave v viSini 120.000,00M. Za 

odpiranje ponudbje bila imenovana kanalnem v sestavi: 

DuKšIne 

Tea Urbančič  Kavšzek 

Matjaž Petrina 
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Rok za predlodtev ponudb je bil 2.10. 2013 Odpiranje ponudb je potekalo 2.10.2013 ob 10 uri v 

prOnerib Občine. Pti odpiranju ponudb je bJe prisolna i:111(110~8 komisije a stresj občine, od 

ponudnikov pa Mitja Salopek, predstavnik Skutne d o. o. In Robert Rožič  kor predstavnik TOR d. 

Na razo:. je prispelo 7 ponudb: 

Ponudnik Datum prejema Uro 

GPE STORITVENA DRUŽBA rb o. o. Partizanska 5, 

2000 MARMOR 

7:30 

2. DEMA PLUS J. o. o., Thilinialsa ohm 59, 

1000 LJUBLJANA 

2. 9. 2015 .42 

82111TREBNIT 

730 

4 GPI TEHNIKA d o. o... Dok.ije ICanienoe 56, 

8000 NOVO MESTO 

e. O. 2W5 08:04 

2000 NOVO MESTO 

08:26 

8000 NOVO MESTO 

08:32 

7 

8340 ČRNOMELJ 

08:49 

Ponudbena vrednost t 

/op, 

St 

Ponudiuk Ponudbeno 

cena hrta  

DDV 

Popust 

• 

Ceno  

popadam 

22 % 

Dov 

Ceno z 

DDV 

GRE 

STORITVENA 

82.188,20 I2 % 72 325,61 15 911,63 88.237,24 

DEMA 	PLUS .2407 t' 99 524,07 2 .953O 121.419,17 

3. CE-1NVEST 



HarbvoN culb 	 občina STRAŽA 

4. GPI TEHNIKA 110.597,30 16.589,60 94.007,71 20.681,70 114.689,40 

... 
94.581,64 20.807,96 115.389,60 

6 STRETICA 110.541,40 l 110.541,40 24.319,11 134,860,51 

(a) 	lami zavod Republike Slo tanje za varstvo kulturne dediščine je na zahtevo ObOne Snela v zadevi 

izdaje laillumo-varstveneg soglasja izdal odloUbo št 35105-036342015/6 z dne 14 It 2015, s 

katero je zahtevo investitoija za izdajo 1mb-urno-varstvenega soglasja za rrormaembo Prej" za 

rekonsinikejo °Melja na stavbi milna na naslovu Vas% vas 24, Ps Pv4S44414  dukumentroili TZE 
Biro Stroiro Goro.. H. projelda PZI-2212013. zavrnil. Lz obrazložitve odločbe je razvidno, da je 

itn-Miter 12. 10. 2015 vložil pri ZVILDS zahtevo Za prolobittv kultinnomarrovenega soglasja za 

srovinembo projekta za rekonstrukcijo ustroja na stavbi mlin v Vami vi. ZVILDS je po preironvi 

predložene dolnuneroveile ugotovil, da je predviden pos.cg v neskladju s lcultunio-varstvaroui 

1504411. ki jih jo ZVKS predrli 	vad mdal 	rj 1 predi 	dokumentacije namreč  

izhaja, da bi se z namestitvijo plošč  za izolacijo debeihro Mehe povečala 7a Vdaj 14 a kar bi 

Pnalemlo bistveno spremembo ~ona videza sPorneolka PYlietIniC debeline Mero Pomeni 

tudi spremernbo višine grobo kot tudi celotnega objelro. 

Na podlagi preide °Tetro ZVKDS je Občina Stinža izdala odločbo M 43005-1/2015-7 z dne 15. 

10. 2015, s katero je vse NUN< ponudbe ravnina_ ZYKDS. Organizacijska enota Novo mesto, je 

dne 02.10.20015 naročniku izdala kultiano-varstveno soglasje M 35105-036312045/4 na projekt za 

rekonstrukcijo ostmčja na slabi mlina na naslovu Vavta vas 24, 8351 Simiča, Li predrowfia poseg v 

spomenik Vavta vas — Duliajov mlin in žaga (ČOŠ 18172), Po Prejekro dolintrienlroji KZE BIL7  
Stroiša d.u.o., Ulica 1. brigade VDV 14, 8350 Dolenjske Top3m, št. projekta PZI T242015. 

odgovorni projektant loče Stilna ingsvad. in univ. dipl, inč  aro., Dolenjsko Toplice, september 

2015. V času pred objavo Jamesa naril a na Portalu jawrob naročil G pred Odejo narodenega 

kultumoroarstvenega soglrojaje projektant po navodilu naročnika deblo spremenil popis v projelron 

dokumentaciji, in sicer je pod Grm B °Naroka det poslavka 104 namesto Tywek folije predpisal 

monlažo toplote izolacije s ploščami kot npr. Bramac Ulemi Kompakt, debe3ne 14 cm, s čin= Le 
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spremeni le višina strehe za debelino Izolacije, Lar je naročnik upošteval pri objave jasnega naročila. 

Za navedeno spremembo v ponise projektne dokumentreije temničnih pri XVI(118 pomame vložil 

zahtevo za pridobitev laillummvarstvenese soglasjem spremenjeno projekta° dokeanenlacito. Dno 

15. 10. 2015 je naročnik prejel Odločbo ZVICDA SL 35105-0363/2015/6, s kalno je bila zahteva ZO 

i7dajo kukamo-varstvenega soglasja za spremembo popisa in projekta v postavki 1.04 zavrnjene. 

ZVXDS v odločbi ugotavlja, daje predvideni pesen v neekladiu 41.111M510-VOntVenfigli penili,  

namestitilje ploS5 za indija, bi se debelita mehe povečaN za vsej 14 em, kar bi pomenilo 

balato spranembo zunetrega iegleda spomenika - povečanje debeline strehe pomeni Uidi 

spremembo vieine tako strehe kot tudi celota-ga objekta Glede na to, da nareenilcu ni dovoljeno 

izvesti planila PO sPremenjeni projektni rinkumereacin 101G postavke IPA v vsebitil, kOt je bila 

razpisana pri predmeti= jamam neročile. je neročnik sim Prejete Ponudbe v Peetrieeinetr 

postopku javnega narečafij-a mosmiL V odtalil je bilo Indi zapisom , da bo natmenilto 7.41VOIOOVI 

vseh ponudb skladno str:trim odstavkom SO. člene ZIN-2 obvestil svoj nadzorni organ 

Ugototirev NO: 

1. NO je dobil na vpogjed dokumentacijo It. zadeve 4305-14015 - Rekanstrakeihn ostrenja na 

kulturnem spomeniku Iskalnega pomena »Odarjev mlin im žaga« z dne II. 9. 2015. V 

predmetnem spisu je bilo izdanih 17 dekanatoma In sicer 431105-1121115-1 da 43N15-1/2015-

17, on katerih se v predmetnem spisu nahajajo sama dokumenti 43005412015 od l do 5,13 

M 17, medi dokumenti pa manjkajo oz. ne ne nahajajo v precimenal zadevi, zate NO 

vNbine teh dokumentov ni poznana. 

Odgovor apnena: 

V zadevi114300511-2015 snolmjajo dokumemi od številke I ah tki/učna 5 ter od Šumake 13 ob 

vključno 11  bahamo:s od Šuvake 6 do 12 5o prejele arama na razpis. M se zoradl Palčnih 

Odgovor NO: 

NO se ne svinja 7 Odgovorom teptan lz Oralnega zaznamke St. 060-4/2016 z etre 09.052016 je 

te res razvidno, Goe NO prejel na vpogled spis IN 43I05-1205, IN 43005-3/2015 m IN 43002- 

Sg 
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4;2015, vendar noben spis ni vseboval popke sika k Porekla NO  pa je razvid 

dolaunenteje NO dolgina vpogled, sap se je o tnalu]] posameznem posebej izjasnil 

2. Občina je kršila Mb Cio ZJN-2, ker nadzornega organa M °hvalila o zavrnitvi eh 

ponudb v predmetni zadevi. 

Narečnih jo po pravnomočnosti izdane &Potke izvedel nov postopek oddaje prennetnegajavnega 

naročila, s tetk da je razpisal postavko 1.04 po prvotnem popisu iz projekti° dokumentacije, za 

i 	katero je imel naročnik izdano kulturno-varstveno soglasje. 

Odgovor župana: 

Ugotovitev NO ne dell. Občino je Odločitev o umetno e 	00 

vročila (udi predsednici NO, in sicer IP In2015. karieram,' 

01015 

Odgovor NOt 

Nfinisnetvo za pravosodje in javno UpTŠWO je PO šskiajevaniu ššš šč  S Prišla:0M MišiŠ 	QUI za 
'šiliš:ICC izdat mnenje. daje m javne naročnike, v imenu in za račun kulak kot zakoniti zastopnik 
občine sklepa pogodbe župan, l neposredni uporabniki. okenskega proračka - občinska uprava, 
občinski okni .1, v skladu s pokkajem, mistojnosuni in medsebojnimi razmerji med občinskimi 
organi, Id jih wenno določbe v pristojnostih občinskih presnov ZLS, nedsomi organ v smislu 

dttiočb ZIN občinski svet. •Tako je bilo o otopitvi vseh ponudb v prodmehe zadevi pstrebno 

obvestiti občinski svet in ne NO. 

Ugotovitve NO: 

NO je ugotovil. da je odločba o zavrnitvi voh ponudb postala pravoomočoa petnajsti dan po 

objavi. M to je 21. O. 2015, občina pa je že 30. 10. 20,15 izdala skkp začetku ponovnega 

postopka javnega naročila male vrednosti a projekt rekonstrukcije orehe na Dularjevem 

milno in ingi v Vavti vasi. 

Odgovor župana: 
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Ugotovitev NO ne deži Odločaev o zavrnitvi ponudb i er bila vsem ponudnikom vročeno dne 

16102016. V ekkeht z Zakonom o pravnem varom In othtomOh jtIVII2g11 naročanja I Uradni Int 

RS, St 43/11. PONI ZIP-D,63/13 in 90/14-ZDU-111 se lahko zahteva za revtogo zoper odločam 

Oddaji Fluroc.ilao Waži v oemlh delovnih dneh od peelemo odlOSave ( 25 Oren 28VISM8 V 

oredmemem postopku je tako rok za vložitev oahtevka 2a renehophskel z dnem 28.102015 tn je 

erdločitee provnemečne dne W1820115 Z novim poetopkom go je altana pričela dne 

dgovor NO; 

NO se do navedb župana ne more opredelim ke Mman ' pl il pisnih dokazil o tem, da je bila 

VSEM ponudnikom odločikv LINTIlitYi ponudbo vročam M.10.2015. M je =Minit dan PC} 

izdaji effločitve. 

NO je dobi na vpogled razpisno dokumento o rekonstnikeiji ontriseja na lcultumem spomeniku 

lokalnega potoma Dulatjev mlin in tam( oznaka numfifia 43005-4/2015)iz katero je =vidno. 

Vrsta postopka:Postopek s pogajanji brez ptedhotlae objave 

Oddaja ponudb: rok 7. 2. 2015 do l 2.00 

Rok za izvedbo naročam 24 l 2. 2015 oz. po dogovoru z 	tlom 

Način 44441414444444~0nel 

Naročnik je za isti predmet tohlega naročila izvedel nov postopek za oddajo naročila male 

vrednosti, St objave na portalu MA4E6945/2015.. NellOčtffic je po pmnomotnesti odločitve o oddaji 

aročilu izbtmega. ponudnika skJarkto s 14. točko razpisne dokumentacije pozval, k podpisu 

Pogodbe, na Irm mu je izbirali ponudrik sporeči da ds pa od riudioscije projekta. Glede na 

navedeno in glede na dejstvo, da ima tunih& določen rok za odpravo pommfidjivosti na objektu 

zaradi nevarne gradnje. Se je naročnik MMM, da izvede postopek s posajamji brez predhodne 

objave po 3. točki 29. člena ZJN-2. 

Pogoji za opombo navcdmcga potop njeni ner: 



Nadzorni odbor ob 	TRAMA 

L Mann naročilu je. neizombno t eba oddati, saj ima naročnik s suaid inšpektorata Mlačen rok m 

odpravo pomanjkljivosti na objekti, ki je nevarna gividnja - 26. 12. 2015. metli česar tudi ni 

mogoče spoštovan niti sktnit Mih rokov po ZIN-2 

2. Odstopa od ponudbe islumnos ponudnika v Prejšnjem postopku javnega naročila naročnik M 

mogel predvideti in razlogov ni Mogoče pripisati ravnanju naročnika- 

Zaradi navedenega je naročat( v postopku S POgajanji povabil 2. najugndnejka ponudMka v 

predhodno izvedenem posioplatjavnemanaračtuda. 

Predmeljavnega naročila: 

Predmet javnega naročila m gradbena in obrtniška dela pri rekonstnnaan ostrešju na kulturnem 

spomeniku lokalnega pomena »Odarjev mlin in Migam Po priMM.nom popisu in na podlagi 

projektne dokumentacije PZI, t_ projekta 22/2015, izdelovalca Bino Strniša d- o. o. Pradskima je 

obnova medenične konstrukoke nad pritličjem z ojačitvenim vencem in zamenjava stresne 

konstuktne Milino. 

Dne d. 12. 2015 je bilo s strani Obči Staža ponudniku Pagres d. o. o. posredovano vabi10 

skupaj z razpisno dokumentacijo 	elektronslu naslov pastraudsiol net. kot dnigentu 

najugodnejšemu ponudniku. Rok za odddo ponudbe paje bil določen za 7. It 2015. 

Ugotovitev NO: 

Po pregledu peMetik ponudb Izvajalcev, ki o se javili sia napis, je NO ugotovil naslednji 

volni ml najugodnejšega ponudnike iz prvotnega Post PIM. 

Malls le Ime majale' Anednost ponudbe z ddv 

de 

3. CP1 TEHNIK4 d. o. o. 114.680,40 

115-189,60 

DE]IA 121.411,37 
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~zoni odbor 	 °kana sTRAŽA  

6. STlEHCAdo.a  

136.883,57 

lz prikazane robek je razvidno, da kloak izvajalk PAGRAS d. o. o. ni bil druk 

najugodn ki ponudnik, ampak je bik njegova po maka četrta najugodnejša. Podjetje 

PkGRAS d. n. n. jc I. 12. 201S &Akril nov ponudbe i predračun U, 4.30A IS. kjer je bila 

cena nižji in jr znašala 90390.12E skupaj z DDV. 

Odgovor župana: 

NO .f e pri pregledu javnega noroella gekonthukcija ~Nitja na kulturnem spomeniku lokalnega 

pomena »Dularjev mlin in žagen r oznaki mzroDia 43005-4/2015) napačno upošteval prejete 

ponudbe jo predhodno izvedenega postopka DI ) je dobil 'mrtvel na vpogled tudi javno naročilo i 

43005-12015 Rekonstnikella ostrešja na kulturnem spomeniku lokalnego pomena »Dularjev 

mlin in šegav Id jo NI° izvedeno po zavrnitvi vieh ponudb v predhodnem postopku IN (43005-

l /2( ). Zaradi odstopa tsbnimega ponudnika od realizacije projekta v tem ponovljenem posroplat ( 

43005-3/2015) je nr Čni zwdlAetreprposropel z po vrsti ( 43005-4/2075). Dirac, po poilopku s 

pogajanji brez predhodne objave fin 3 hal 29. Rena Ud V skladu z zakonskimi določili je 

naročnik v ~opek povabil 2. nahigodnejjega ponudnika tz predhodnega postopka javnega 

~očrnijo d. iz postopka ki ni bil uspešen zarodi odgona izbranega ponudniku ( 43005-3/2015). 

NO napačno ugoiarlia. da ebia pomirita ~latniku Pojmu rtov. šele četrta najugodnejet  

.te uPoštevai rozvntlev prejerth ponudb is prvega podolska javnega naročanji l 431.103-1/20.15I. V 

drugem petku-An peso bile prejete meter:bde ponudbe: 

Z 	št Ponudnik Ponudbena cone z 

DDV o E 

OBNOVA KODEVJE d o o. 

2. 

10B300.17 

9? 472 Od 



~rent odb 	 občina 'MAŽA  

7 

8 

97773,04 

Pomijem cene v postopku St 43003-3/2015 so razvidne lz Odločbe o oddaji natnail t. 4300$-

3/20I5-13 z dite 10-11.2015 kinin prilaguma 

vendar na Obalno &roču takšen zahtevek ni prišel NO je ~sadova( le vpredonje »Kdo 7e NI 

povabljen na napi is pogajanji s predmetni zacinil«, na kar smo NO hodi odgovorili. 

- 	iwygo Odloarve ooiqi naročila -37 4300513-20I5-13 z dne .10.11.2015 

- 	Dolin »Dodatna 1 	n2cUw š. 60-4/2010-i 5 z dne 01.12 201a 

Odgovor NO: 

NO je 16.2016 na občino poslal dopis, s katerim je zaprosil za dokumentnega, ki kljub zahtevku 

NO za nadzor 1.6.2016 ni bila pripravljena m posredovana NO. lz vsebine dopise jerazvidno, daje 

1.6.2016 občina dostavila dokumentacijo po siveli IN. NO je odo zapisake la predloženih 

clokumemov Je bilomamino, da sta pek-biki dva postopka., NO ni bil opozorjen ne dejstvo, da so 

v zvezi 7 Rekonsrnikeijo ostrešju na kulturnem spomeniku lokalnega pomena »Oulmjev mlin in 

/agar potekali 3 postopki IN. NO je 	obtešjim o razveljaviti prvega IN, po katerih so bik 

nemirni tudi zaključki in ugotovit e NO. NO m je tekom postopka v km poroč ilu opredelil do 

vsake bobne posebej, ki jo je NO pridobil na vpogled m ne vključujejo listin iz drugega IN. 

Po prejemu edAvneo poročila je NO zahteval rudi celotno dokumentacijo ponovljenega javnega 

~a k. IN 43005-3/2015 katerega predmet je bila Rekorotnikeija eseja na kulturnem 

spomeniku lokalnega pomena Dularja mlin M žuga. Iz pregleda dokumentacije je bilo 

ugotovljeno, doje Prnbetic Pagras d.o.o. v ponovljenem razpisu predloko drugo najbolj ugodno 

ponudbo, zato NO potrjuje navedbe iz odrivnega poroč ila /oporni. k pa NO pd pregledu tega spisa 

ugotovil, da predmetni spis vsebuje 20 razlitih listin, ki pa niso trilček skladno z Uredbo o 

uprassiem poslovanju. Tudi končno poročilo o oddaji naročila ima opravilno kinik° 43005-112015, 

Sl 



 

občina STRAŽA 

   

   

kar pomeni. da ima zapisane opravilno anvilko prvotnega .IN vezanega na Rekonstmkeho ostrešje 

in ne pravilne Številka 81005-3/2015-20, kot izhaja m popisa zadeve. Tudi zamesilo m pridatke iz 

maltah evidenc ime opravilno alcvilko prvega IN ( 41005-1.20105-8). poeledično pa se tudi 

odgovor pecljata nanaša na napačno opravilno čreKlko OL EM 

fotokopije dokumentov in pri pisanja samega poredila in oclgerorm na fidzivr5o POrOč ji° Ž1115111a ne 

razpolaga z listirpkimi dokazi. 

Dne 4.12, 2015 je bil izdan sklep o začetku postopka oddaje jamegs nomada št. 43005-8/2015-1. 

Ocenjene precblosljarnega nemirna pe mešale 90.690,12 E skupaj z DDV. 

Dimas d. o. u. j 7. 12. 2015 dostavil ponudbeni piedtačim 9. 4309_15. in sicer v neha znesku 

74500,10K 16390,02 g DDV, kar slcupag maša 90.890,129 

7.12. 2015 je bil =jen tudi lepimi° pogajanjih št 4300542015M glede picalmarnegamvnega 

naročila, i? kalerrnalle razvidno, daje 9911/rna urna "1708rnallib 90.89042 E ( z /14v). Naročnik 

in ponudnik sla se pogodila za končno ponudbeno ceno 90.89012f in se dogovorila, da za izvedbo 

naročila skleneta pogodbo v tej vrednosti. 

Pogodba o oddaji javnega naročila arekonaltuMilit oslre9a na kulturnem spomeniku lolnalnega 

pomena Dularjev mlin in žaga, M 83005-4i2015-M je bila podpisana 18. 12. 2015. Iz pogodbe je 

ramidno, da bode pogodbena dela izveden v arnlelovanjue nasledi-Km podizvajalec 

1. Vinke čire s9- Opnwljenje gradberdh del katoda vrednost maše23.575,10 6, 

7. Kramaršič  dom za krovalao-kleputeku dele v medlost 42.274,28 El 

Pogodbena nunu vrednost znaša 74.000,00 oz. 90.280,00 8 z DDV. K podbi jpdločena 

rekapitulacija gradbenih in ohdrnalfik delu vi čini 78.500,10 6 oz. 90.28012 Er 
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Nadzorni od= 	 občino =RAZA  

K pogodbi o oddaji javnega natočila je bil dno 9. 2. 2016 podpisan aneks P. I (Št. 43005-4/2015-

11), katerega predrtje sprenhanba podizvajalcev, in sicer tako. dah: 

GIRO d.o.o. opravil gradbcaa dela v vrednosti 24.009,54 ( z ddv 29 40/ Att f) 

2. TESAR d.o.o. , ki bo opravil tesarska in krovsko -kleparska dela v wedoosti 39.064,69 C ( 

47.652,92= 

Dne 28. l. 2046 je Pasno d. o. o. deš= ponudbena predrag= M. 34_16 za dodatna da na 

objektu v vii 11.64=6 C ( 14210,75 C z ddv ). dne 29.1.2016 pa ponudbo 36_16 za veš Z= un 

objektu v nosku 6.555,41C ( 7.997,6) f z ddv). Dne 1. 2. 2016 je bil spisan zapisnik o pogajanjih 

št. 430054,2015-14. lz podpisanega zapisnika je razvidna, da s pogajanji ni prišlo do spremembe 

cent po predloženih ponudb= 

Dne 03. 02. 2016 je sledil podpis aneksa št. 2. opravilna )(cvilita 4300542015115. Pred= tega 

aneksa so bila dodatna in več  dela pu predračunih 34_16 (ponudba za dodatna dela) in 26_16 

(pon.4ba za več  la) v skupnem zvit 18,203,57 C (11208,35 C z delv Z anekSem se je 

sPremenil 6. 61" OSIIMIle POgOdbe, v delu, ki se nanaša na pogodbeno cene, lako da se je 

=Odberi.) eenapovečala ot 18.203,47E "22.208,35 f z 

je Pagaits d. o. o. dostavil nov ponudbeni predračun k 46_26 ( opravilna štovilka 

43(05=2015-16) za dodatna tlela na objel= v višini 4.905,01 C z DDV. Še istega dne je bil 

napisan zapisnik o pogajanjih, št. 43005-42015A 7.1e rapisnikaje razvidno, da s pogajanji ni po= 

do spremembe cene po predloženem ponudba= predračunu. Tako je bil dne 10. 2. 2016 PodPizz) 

aneks V I ( opravi= številka 4305-4/20 25.18)i  po katerem se spremeni 6. člen osnovne pogodbe 

v =o ki se nanaša na pogodb= ceno, tako da se pogodbena =a poveča za 4.905)01 f z DDV. 

Aneks št 3 se je nanačal na dodatna dela za imptioos ijo lesenih delov ostrega, ki v popisu niso 

bila navedena. 

Dne 11.2.2016 jePag:MS d. o. o. poslal dopis, s katoim je zaprosil za podaljeaoje roka izvedbe del 

zaradi slabilo namenskih ram= ( opravilna 31evi/ka 43005-422)15-194 Na podlagi zaprosila za 

podaljšanje roka je bil dne 15, 2. 2016 sklenjen aneks št 4 ( agvaplaa številka 43005-4 O15-20), 
katerim e j spre 	11 prvi  odsta k 5 člena 	vne pogodbe, t= da bo izvajalec vsa dela 

izvedel najkasneje do 25.3.2016. 



Nadzorrd odbor 	 oleina STRAŽA  

Dne 25. 3. 2016 ic bilo z:stavljeno končno porenilo o oddaji naročila ( opravilna kovna 43005-

4/2015-21). Iz vsebine pomnik je razvidno, da je bil v postopek s pogajanji povabljen 2. 

najugodneki ponudnik, krm Pagraa d. o. o. 

NO je v preclitelni zadevi Rckonatrukeija ostrešja -postopek s pogajar4i, številka rodove 43005- 

452015 z dne 4. 12. 2015 ugotovil, da NO iz predmetnega spisa Mm Mii predloženi dokumenti M. 

43005-1/2015-4 1 33005.412015-5, neto mu vsebina Mb dokumentov ni znana 

lz prejele dolnimentacije tudi ni riavieno, dli jc Lobnik ponudnik ob dokončanju del dostavil 

naročniku nepreklicno, brezpogojno zavarovanje za odpravo napak v gatonoijskem rolm, plačljivo 

na prvi poziv, v vitini 5 %Pogodbene vrednosti z DDV,. z veljavnostjo do vldjučao 5 let in 30 dni 

od dneva primopredaje in dneva odpravIjotis nnpak po primopredajnem zapisniku. 

Na pisni poziv NO je občim nn nadzor, je bil 1.12.2016 v prostorih občine desravi/a: 

l. Končno poročilo o odda i naročala M. 43005M-2015-21 z dne 25. 03. 2016, 

Garancijo za odprava lupa& v garancijski dobi . št G 537/2016, iedarae s 

Banke Slovenija Ide  18.42016, 

Zapisnik o prevzemu izvršenih del z dne 6.0.2016. 

Na podlagi 105. Gena ZJN-2 je naročnik sestavil Kenke] pot-oklo o oddaji naročila k poročila je 

razvidno, daje naročnik Občina Sna izvedla postopek javnega naročanja po postopku s pogajanji 

brez predhodne objave, Po 3. ročk Prvega °delavka 29, člena Z.114.2. V mezi z zakonsko podlago, 

je =utirile navedel naslednjo obrazložitev uporabe postopka po 3 ročki prvega odstavka 29. člena 

»Naročnik Je za Int predmel j(1197egi7 krročila Ovedel postopek za oddajo naročila mole vrednosti, 

er. objave na ovrialu AMV 6963/2015 Naranniele. pz pravnamoMose odločimo o oddan naročila 

izbranega ponudneka skladno z i a točka randyne doknonenlocae pozval k nodPlek Pogodbe 

nje izbrani pomelnlk.ovoroeil (M odkopa ad realia ovne projekta Glede na navedeno in glede no 

ima naeoekrik določen rok za odpravo ponarekklvooll na objektu zarod; ne3orne 

°arak odločil da z nkde paelopek Pokolonji brez predhodne objave po 3 !okt 

Pogoji.= uporabo navedenega postopka s. 'izpolnjene in sicer: 
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Za ciz ni o= 	 občina San 

gibno porrebno oddan, org Ima naročnik s saab utrpel brala 

določen rok za 	Probanktrivorn no  objekta b je =torno gradnja — 26.12.2016 
zarodi če sur bdi ni mogotec.  spak:obal nat okrajšanih fakov po ZPV-2, 

oalasop ad poltrdne bleraned a ponudnika v prejšnjem gostoplarjamega naročilo bančnik ni 

bone predwden in razlogov nr ?nogah pripisan gnilobo naročnika. 

Zarasti navedenega je nwnčnik v postopek s Inbajand pozval 2 najugodnejše= ponudnika v 

predhodna izvedenem poslank, ri ornega '10  č  ni. a  

) 	Kot razlog za izbiro izvajalca Paga Mono = v poročilu zahtevala popolnost ponudbe in =bitja 

eena v skladu 7 medom iz razpisne dokumentacije. Cena iz ponudbe je znašala 90.280,00 €. 

Dodan= in več  dela so Dia =računana z meksom št 2 v vrednosd 22.208,35 6' z DDV M aneksom 

L 3 v vrednosti 4.905,01E z DDV. Končna vrednost jamega naročilaje tako znašala 117.393,3nE 

06. 4. 2016 je NI nerojen Zapisnik o prevzemu izviti= del. Iz zapisnika je razvidno, da so bila vsa 

deD Po PogOdbi v celoti °plavljena. Naročnik je naročil dodat= dela, in si= Postavitev delOVnega 
peča, rušenje predahih stel; PeelnierHe če dob= delov mlinarske opreme, J j det/njenih in 

ponovno pOzidavo delov nositoili zidov (aneks k 2) ter impregnacijo lesenih de Mv ostrešja ( =tka 

L 3). Datum začetka d= je H 4. L 2016, datum dokončanja pa 22. 3. 2016 lz zapisnika je 

razvidne, dajo dal= prevrtana in začeten garancijskega roka 6. 4. 2016. 

22. 4. 2016 je občina od izvajalna prejela ganItirinu za odpravo v garancijEcem reItn 

5.844,75= katerih končni rok =padiva je 18. 4.2019. 

NO je pri pregledu vseh zgoraj opisanih dokumailov ugotovil, = iz razplone dokumentacije izhaja, 

da mora izbrani ponudnik ob izročitvi naročniku ob primopredaji opravljenih del izročiti tudi 

kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici v višini 5 Vi pogodbene vredno= z DDV, veljavne še 

=Ima= 30 dni PO poteku gartmenskega roka. frez predloženega zavarovanja primopredaja 

°previjam NO je up=ovii, da izvajal= naročniku ni podložil kar eirekera zavOrovanle 

zavarovalnice ampak banke . Zavarovanje M bilo dano pravočasno, ob prevzemu (6. 4. 2016), 

ampak 	 godbe vrednim 	l 'enimi aneksi je znašala 117.393,36 z DDV, 

zavornem:1e Pa je narejeno eri vrednosti 116.694,96 f. 

as 



Narizoott  odbor 	 občina NIRA3A 

Ugotovitev NO: 

1. k pogodbo izhajaj  da naj bl h isvajulee bkran kol drugi najugodnejti ponudnik na 

podlaml zbiranja ponudb iz prvotnega postopka, vendar pa je bila oddana ponudba Poprat 

d.u.O. k prvotnega postopka kole na četrtem matu. NO je rahlevel, ustnn pojasnila In 

obrazložitve glede izbir Porase, vendar jih kljub pisnemu zahtevku ni dobil. 

1. V ponovnem postopku javnega naročila je bilo samo podjetje Nuna d.o.o. pozvano k 

oddaji ponudbe, ki je spbaln novo, nižjo ponudbo kot v prvolnom razpisu Noten 

naročila Rekonstrukcije ostrešja na kulturnem spomeniku lokalnega pomena Dolerjev 

mlin in žaga. 

Odgovor kupona: 

V podopkii s pogajanji brez predhodne objcen je bil v Odo" z določbami zakona o 'ovnom 

novadonln PovabOen dnini najugodnejši ponudnik Ponudi:Mm bil povabljen k oddaji ponudbe 

in vadi nopegajonja ponudbi, lav jih ni-vzhodoma zakonaria ja. Ponudnik je oddal Ponudbo k 

430/15 A v vrlini 90.890.1.2 Etil k i de bilo v enaki Mien kot v piedhoCim Izvedenem postopka 

lavnega nimočazna Na Penolaidlb zine 07.122015 mu se naročnik in ponudnik pogodilo zmedo 

Odgovor NO: 

NO je na podlagi deRnaga re 

ga Reko truk 

ponjuje navedbe diiivnege maku 2 

RIO drugega janiega 

 

3. NO je ~tori], da izvajalec ni destavd kavcijskega. zavarovanja pri ovarovalniei ob 

opravljeni primopredaji izvedenih del, e čimer je kitil reolvne pogoje in 4. člen Pogodbe 

o oddnji jega naročila »Rekonstrukcija ostrešja ent kulturnem spomeniku lokalnega 

pomena Dularjev mlin In fuga«. 

in 



Nadzorni odbor 	 občina STRAŽA 

NO je ugotovil, da je vredno « pogudbenil del tkupaj z več  In dodatnimi deli 'amidih 

/17393,36a. 5 zavarovanje bi moralo take analna 5.869,67 C NO ugotavlja, da oblina 

ni zagotovila ustreanega zavarovanja in s tem ni 177171311711 z aadustno mero skrbnosti ter 

ustrestnere in ZadOStIfiSti delovanja notranjih kontrol na področju spremljanja 
pogodbenih tiare 

Skladno z razpisnimi pogoji in 4. bitnem pogodbe, bi moralo aMlrovanje veljati 5 let in 30 

dni po opravljeni primopredaji oz. odpnivhenib napakah in predlorent garancija Prevzem 

je bil narejen 6. 4. 2016, Preleti+ Pa je bila doahnljena 22. 4, 2016. Veljavnost garancije 
S izteče 18. 4. 2019, kar pomeni, da je garancija dana sanjo za 3 letain m 5 dni., kar ni 

skladbo razpisnimi pogoji M pogodbo. 

Oodatn• iii"ta delo so <načela 27.113,36 f, kar znala točno 30 bk 111)) pogodbene 

"rednosti, kar predstavlja tudi narebOjo zgornjo mejo po JN. Dodatna in več  dela m bila 
oddana po postopku s pogajanji brez predhodne objave. 

NO tako ne more potrdili, da je Mana zagotovila ustrezno zavarovanje M s tem ravnale 7 

zadostno mero skrbnosti. 

Občina je izbranemu izvajalen PAORAS d.o.o. spisala izjavo za Ilamene DDV, k. 423-1/2014-5 z 

dne 18.1/2015, iz katere je razvitim, da so stertilVe po pogodbi C 43005-4!2015-11 namenjale 

neobdavčljivi &jamami iz 5. odstavka A člena ZODAbb zalo so predmet oadareiree z 22 %DDV 
in ne zapadejo pod obrnjeno davčno breme( 76. a člen ZODV-1). 

Ugotovitve NO: 

lz predložene izjave zu namene davka ms &repno vrednost ( neobdavčljiv promet ) NO 
posledično ugotavlja, da občina pred nakupom mlina in izvedbo sanacije ui izdelek nobene 

primerne kalkulacije glede smotrnosti nakupa, Poleg Mre tod ni77777  načrta bodnčrels 
upmvljanja. NO meni, da jc vzdrževanje nepremičnim, za &Mero ni izdelan načrt sanacije in 

prihodnjega upravljanja in ni znano pridobivanje gospodarskih Portali, negospodarna. 
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Odgnani. župana: 

Ena izmed iskinih rmlog občine je skladno z 21 členom Zakona o lokalni samouprem 

bilturno dediščino na Nekem abmocku. Nepremičnina, na koleri se nahaja objelo' 

mlinu je bilo v lani nakupil obleki kulturne dediščino Kol spomenik lokalnega pomena gaje tila 

razglošenap NO2015z Odlokom o razglosiOrDularjevega mlina ir 'žage v vavii Nvs4 Min IN122. 

zii *odtisni spomenik lokalnega pomena, lir l Rig 	4620I5-20n8 Občina je v zven z dolodirvijo 

namena obleko občane in osnovno Vbilo porvala k predlagtmje vsebin en. Poigra 24  Seneni!" v 

objekt OrgardzIrone so bile tudi lavne ptedsiavirve oz. razprave za ione:si:rev vsebin v objekt. 

občinska upoma pa je imela rudi interno delovnimi na lo temo. Pri vseh je sadehmiki rudi 

strokovna delavko =oda za varstvo kulturne dediščine Na podlagi prejetih predlogov in ob 

upoštevanju pogojev zavoda ni varstvo kulitrone &širilne srno pngloolli k Izdelavi Nel« zasnove. 

ki je bila Izdelana v lent 2016 Na podlagi potrjene idejne zasnove se tudi de pripravlja projektu; 

doliiimeidaedu za pitilobilesszediseneg o dovoljenja Ves gos pa d i spremljamo objave razpisov za 

nepovramasrednva. kamor bi lahko pnjavili projekt obnove mlnia. 

Odgovor NO: 

NO je Mlel samo opozoriti župana da je zelo pamembil0. dg je z termi 7nOna Meraka in temen 

posameme nepremičnine. ker je k ta povezana tudi s plačilom davkom. V primenk razvrstitve 

nepremičnine za opravljanje neobdavč ljive dejavnosti. je insestieš a dražja m 22 La DDV M 

konkretno javno mračilo to pomeni 21.169,29 davka na dodano szednost, ki ga občina ne mora 

zahtevati nazaj, ker je storitev obnove mehe mlina namenjena neobdavč ljivi dejavnosti Ns 

dreembraki občinski seji pa je bil predstavljen program °kvinti] možnih vsebin od prenočišč, 

gostinskega loka, Prodaje ribiških kar, ki Pa 	 daljv 	 rkš ii 
Isingfam  

pa Miku nepremičnino uvrsti v obdavčljivo dejavnost od katere se voopni davek na dodano 

szednost lahko upošteva, če je znan pravočasna l o tudi pomeni. M se m znesek doku Maso 

Nadzorni odbor je na nadzom l t M 2016 prej l 	pogled tudi Odločbo Minmastva m okolje in 

prostor, Območne enote Noro inealit št. 06122-1392,2012-5 z dne IM 6. 2016, v kateri je gradbeni 

inšpektor Inšpektonda RS m okolje in prostor iz OhnaoMe enote Novo mesto ugotovil, de je 

inšpekcijska zavezanka Občina Srna lastnim zeinljikei s pem. št. 41/4, Lo. 1494 Mrka vas, kita 

aua zidan objekt — D lij nor Ostrešj Man g lijekta m %Laja v fazi samoponselve its 
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predstavlja neveren objekt, ki ogroža preillotegjo zdravje in življenje ljudi, promee sosednje 

objekte oziroma njihovo okolico. Del ostrešja in zatrepa obravnavanega objekta jc M podre 

preromali dE oshešja pa predstavlja nevarnost za mimoidoče kr sosednja ec.ndjišča. Preostali dd 

objekte (nosilni obodni zidovi) de zagotavljajo stabilnost, iz česar se sklepa, da Merama= objekt 

potrebNe nujna vzdrževalna dela, ker je razvidno iz zapisnike o inšpekcijskem pregledu z dne 02. 

O. 2015. Glede m to, da so deli ositežja že ponikni, ostali deli ost eka pa dosegajo (deformacije 

nosilnih' in sen:nenosilnih elementov) Tako stopnjo poškodb prelce nomiahMi meja, se kleje, deje 

objekt nevarni. S predmetno odločbe je bila povedan a upolube zidanega oNekla — Dularjev 

nelep Mokrenje bil rok (17.12. 2015) za izvedbo mipule vedite-vidnih delna ostrešju, in sicer tako, 

da je bilo potrebno zamenjati dotrajane in pakte el 	 nev 	 hoj 

venec med pritlično etažo in omrežjem skladno s smernicami Ohmokec mote Zaveda za varstvo 

kulturne dediščine Slovenije in pod njihovimi nadzomm- 

Za makactid objeleljebtle prepovedana: 

Izvedba komunalnih priključkoe m objekte gospodarske javne infrastrukture, 

ppm in  sprememba vpiSur v zeingillti knjigi glede oblekla, 

Uporaba objekta, 

Premete objeldom 

Sklepanje drugih pravnih POSIOV, kot sklenitev latOilnik zavamvahlth, merriendle zaletenih 

Miminih' in cih pravniki poslov med riermi. 

Iz Ega prejete po5te je tanita°, daje Občim Straža predmetno odločbo prejela 19. 6. 2016, kar 

pomeni, daje bila erkbioa odločbe 'mena že pk izvedbi prvotnega razpisa vRekonstrulccija omrežja 

Dularjevega edinem 

Ugotovitve NO: 

NO je Ugotovil, do je Občimi Straža prejela inšpekcijsko odločbo Minin-mrva za okolje in 

prostor 19. 6. 2015 po kateri je bil rok za sanacgo nevarne grealif e 17.12.20/5. NOM mnenja, 

da je obtina ravnale neodgovernor  Pogodbo z izvajalcem je podpisala do po izteku roka la 

Odpravo nepravilni/45 10 je T. l/. /015. Delo so bila dejansko zaključena 22.3. 2016. 

69 



NiKkorni odbor 	 obEl STRAZA 

Odgurot župan: 

Občina je prične s Postinkurn janega menila 09.20l5. pa  je motan gre zaradi zammonega 

kulturno varsrvenega soglasja zavrniti vse prejete ponudbe. Tudi ponovljeni posnpek ni bil gnano 

zianyučen i &Pektin/h mangov ( odsun Ubranega ponudnika). Inn da je do podpisa pogodbe z 

inajalmin res pribo čele v decembra 2913 

Odgovor NO: 

NO je ugotovil. da Občina SE1017A kljub Prejeti abočhi Mit na za okolje in prostor, znanemu 

roku za odprave nepravilnost na Dularjevimi] mlinu ter nu st zadeve, ni takoj pristopih k 

Lasan IN. ampak jen izvedbo IN potrebovala več  kat in meg 

4.8 Šporhii park BREZA 

4.8.1 Področja dela 

Zakonska osnova m izkazovanje osnovin. sredstev, anioni v unavljanje, obstda v 9. členu 

Zakona o stvarnem premočenjudrsava in "Birmanih lokalnih &umnosti (ZSPOSIS) 3, ki določa 

da so upravljavki ~a premočenja uprava samoupravne lokalne skupnosti in osebe javnega 

prave, ki jih za upravhavea določi organ. priSien z vrševaPje proračuna samoupravne lokalne 

skinnsti, s svojim aktom. Slednje pomen' da župan občine ustanoviteljice s svojim a/dom določi 

javid zavod za upravljavca stvarnega premoienj s  ki je v lasti občine ustanoviteljice in 7 javnim 

zavedne, sklene pogodbo o ujmo/naju stvarnega premoženja občne. Upravljanje s stvarnim 

premoženjem pa pomeni zlasti skrb z nvra in dejansko urejenost: investicijske vzdrževanje. 

PriPravo, oran/znano in vedenje investicij v vseh fazah investicijskega procesa oddajanje v 

najem; obremenjevanje s SIV000 	pravieend: «afin &varnega pternoženja v uporabo in 

POdObnots  

Teko ten /lena ZSPOS 

mano pomaganje so nepremičnine m premninme, 

° S. elengSPOSIS 
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ravnsun 	 erde pomeni pridobivanje. razpolaganje, upravljanje In tuljenje 

ReaPternisžegn 

pridobivanje stvarnega premoženja države in sarnomrarne lokalne skuPnosti Pomen/ vage 

prenos lastninske ganem na do/otarem stvarnem pamoimpu na državo, samoupneno lokalno 

slaRnost di drago osehoja•nega Prava; 

rarnolaganje s stvarnim premoženjem pomeni mak prenos Irgainske pravim ruk drugo fizično 

li prasne osebo, zlasti pa to pesnimi prodajo. odavontev na podlag menjave sli drug unčin 
odplačne ali aendplagne odsvojitve stvarnega premoženja ter vlaganje stvarnik vložkov v 

ha zasebnega in javnega Imame 

npr/eku/je stvarnega premoženja pomeni zlasa skrb sa prasne in dejansko urejenost: 

invesdepske vzdrževanje; pripravo, organiziranje in vodenje Investiraj s. vseh fazah 

investicijskega proman; oddajanje v najem; obremenjevanje s stvarnimi pravimmn dajanje 

srna/nega Premoženja v uporabo in podebnn. 

rava samoupnene lokalne skupnosti ali oseba upravljavec premoženja je alreavni organ, ISs 

javnega prava, pristojna sa rammje s stvarnim premo/mrjem državen amouprasme lokalne 

skupnosti; 

uporaba egrunega premožerea pomeninapera/redno oblast na pasatnem= stvronem premožegu 

ah na njegovem delu m neposredno skala zanj, 

uporabnik stvarnega premobaga je državni organ, organ samoupravne lokalne skupnosti in 

gama oseba, ki stegno premoženje neposredno uporabna na poda gi zakonitega pramena 
naslova; 

osebe javnega Prava so držav. SamouPrevne lokalne skupnosti, Banka Slovenije, javni zavod. 

javni gorpodarski ?avenijama agencija, javni sklad injavno podjetje; 

državni organje organ državne uprem in drug državnisergan; 

otgan državne uprave je mstrstvo, organ v sestavi ministrstva, vladna služba in arnagla 

enota: 

drug državni organ je Državni zbor Republike Slovenije, Držarni svet Republike Slovenije. 

Uslavno spijete Republike Slovenije Računsko sodi ete Repubtkcc S/overgie, Vanih človekovih 

pravic in drug drnavni organ, lu ni pravosodni organ ali organ državne uprave; 

pravosodni oranim sodišče, državaratolilstvo in državno pravobranilstvo'. 
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neposredna pogodba je tneonda ravnanja, 

kalen m potrebno, daje pred meno skletuRtro 

nepremičnina ali premičnini Plj 

a ott dingih metod tOzgOlOgalliat 

orientacbska vrtdnost stvarnega premožettja je vrednost, ki jo določi upravljavec stvarnega 

premoženja na podlagi catilve premočenja duroma izkustveno. na  pOdlagn pnmeduve rrij 
podobnega premoženja na trgu oziroma na podlagi drugih pomembnlb padskim, s lenim-int 

illirairliavec določa centi Strnmega premolknila • triado čim večjega približka clejsaiski 

vrednosti na trgu. 

R 2. Odstavka 9. t krni Zakona o staarnem premoženju ditv i samoupravnih lokalnih 

skupnosd izhaja, da so upravljavci stvarnega premnierda samoupravnih letalnih skupnosti uprava 

samoupravne letalne sknPnOst In Metre jamega prava, ki jih za upravljavce določi oran, pristojen 

inriename proračuna samouprarne lokalne skupnesti s srnjim aktom. 

Id so navdajo na spre.membe dejavnosti zavoda izhajalo Iz določi 

člena Zakona o zavodih (72). ki določa, da zavod lahko prem ' ar 

soglasjem ustanovitelja: 

4.8.2 Pravna podlaga La zvedbo nadzora 

Zakonu a stvarnem merim-Senju dimiva m sameupravratr logalmh skupnno.-7-seDsL Uradni 

lit RS. 9.86/10,75(12, 47/13-ZDU-10, 50/14, 90/14 ZOU-1.G.,14/15-ZUUTFO, 76,15) 

Zakonu o isodild Uradni lit RS M. 12/91, 17/91-I-ZUDE, 55/94-ZVOK, 13/93-2P-G, 66813- 

Pogodbi o upravljanju Športnega parka Breza St. 09201-35/2008-2 

Sklep 	som 

i  Cii& o•  s hntatbje 	Racblhi unennvintni jata]] eanntion v odlokih o nstmonnen ta redka navedejo 

PM.1.441130,ki vajam zeva murne Ni 	 delovanje nava v nkladn pripombam Kontente dokom 

ač in]. in slepa» otipna neopredmntetith dolsohnnnih sredstev ut nprubnetnak osnovnih 91-edstev dobami 

strpna antortunene m 	 r 	lt b 	nintionljo nredstsv Jamb financ &nemih 
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0.8.3 Namen in cip nadzora 

Zakonitost izbire upravljavca Špancem Parka krem 

Evidentiranje vlaganj izvedenih s strani apnaljavue v aportai park Breza in evidentiranje lerich 

v poslovim bajige občine. 

IMM pri/zmotila in predloge za nadaljnje poslovanje nadzormanega organu 

Kriterije za presojo nepratilneui predaravpajo Predpisa ki se nanašajo na upravljanje 

~Zrenja občin. 

4.8.4 Ugotovitveni del 

NO je prejel na vpogled zgodovinski izpis iz zeniljAke knjige z dne 1. 6. 2616, Pogodbo o 

upravljanju in Paroči/a o izveduzem upravljanju in vadrievrouu parcele t 20061. 

Občimi Skala je s Športna rehmt im društvom Breza podpisala Pogodbo o upravljanju k. 

09201-35,2008-2, podpisana 28. 10. 2009 s anod upravljavca in 30. 10. 2009 a strani Občim 

Straža. Posodbaje sklanima za nedoločen Čas. Pogodba je stopilo v veljavo z dnem podpisa obeh 

pozor:Umnih &trade 

Namen te pogodbe:te bilo uprta, banje in brezplačna uporaba neprarničninetr umikov uprarPaaj 

nepremno, kar bo pripomoglo k dobremu gospodarjenju s predmelnim zemljiščem. 

Obenur Shala je z podpisom& pogodbe neodplačno odstopila upravhaveu v uporabo in upravljanje 

nepremičnino s parc.k. 2006/1, km. Prečna. Upravljanje nemendrnine obriekra 	relege 
viddevraije nepremičnine M uporabljanje nepremičnine v skladu z načelom dobrega gospodarja 
V času trajanja pogodbe bo upravljavec na svoje zvalim opravljal vsa redna vzdhevalna delat ki so 

potrebna za normakro uporabo tepremične. 

PabrOdho seje upravljavec zavezal: 

zagotoviti brezplačno uporabo prostoru za športna dejavnost za Feb tin 

pripravili letni načrt upravljanja in vzdrževanja prostora ett Špurom dej 	da 1 Mohra 
tekočega koledarskep leta anaskdnje kaledarsko reto. 
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Upravljavec je dolžen občini do M. januarja tekočega leta predložiti potočilo o izvedenem 

upravljanju in vaiddevanju za preteklo koledarsko leto. 

Skladno s 7. členom pogodbe, upravljavce NE SME oddati nepremičnine. ki mu je odstopljena v 

LIPNVIIallie. vtudent 

NO na vpogled ni prejel Letnega načrta upravljanja biatzdhevanja prostora za Sperme debemosli za 

leto 2015, prgel la i Poročil 	'zvedene upfa It i t 	država j parcel E 2006/1. lz 

poročila (t dohodne pošle 221116), ki ga je občina prejela 2. 2. 2016 je razvidno, da so bila v letu 

2015 realizirana vzdrževalna dele kol s.o: Nabija Irme, čiščenje drs, amilidevanje igriN in 

obstoječih objektov v parke Realizbana pa so bila tudi naslednja gradbena deda; 

Postavitev pokritega odra m nastopajoče; 

Montaža Sledov na tudstreSlar 

Predelava et niontalstnosilnib &Matičkov za badminton; 

Leseni deli z obeh strmi balin sleze odstranjeni in zamenjani z betonom; 

Vgrajene betonske pralne plotče v terasah in stopnicah, z ribniki od lesenega paviljona do sidrat 

Vmadnja plastičnih pohodnih elemente', za tale in zasaditev trave na Nebini ob odru; 

Vgiaditev elekhične napeljave m odru. 

NO je 14. II. 2016 pisno pozval občino, da odgovori. na  naslednja 'Trebnja: 

1. Ni ima občina podatel . koliko, je druatent  kt upravlja s 6portnim parkom Bremk ustvarilo 

prihodkov z oddajanje.m Športnega Neka Breza v podnajem za rame pfireditvo? 

Odgovor-  Stipana' Občina Shažas nima podatka koliko prihodkov jo druhvo umorilo z 

oddajanjem Sortnega parka Breza za razne priredimo 

2. Od kod se financirajo vlaganja, kijih opravi dnOlvo v bportnem parku Breza? 

14 
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Odgovor hupa= Kar sinl&vlaganj g nusima rednega imPrževania.J vsidach s 4. kwm 

pogodbe n uprcmPapfu trnom:1ra 	Za investicijska vlaganja m. 'topografke zagotavlja 

°bana koMasingo vsakoletno smrtma na posebni pronp‘mski postat ( špoot porkBpeza - 

retijski obral). daodema MMPMMMMagania pmblancira nidi (IMMO SCITO. 

3 	Kako so vlaganja [Izidiva evidentrana v posloma kukati] občine? 

Odgovor kopana: Vnašali poslovnih kri i Sgai ran evidentirana le vlaganju. k i Ph 	fra Občina 

NO je poslal tudi dve vpra5an 	 no rek:nalivne= donerve Breza, 

I. Koliko prihodkov je v letu 2015 donosa usivarin z °Mejenjem Športnega parka }Iren v 

uporabo 744 radiane pnbeillne? &tkivne smo tudi kopije izdanih računov. 

2. Nadzorni odbor je s stani občine prejel vabe Poročilo o izvedenem upravljanju in 

vzdrževanju panele St. 2006/1. Iz pendia je razvidno, da bila v letu 2015 realizirana 

anditsvalua dela kot so, 

košnja njive, 

aiknelge dj5lia' 
vzdrževanje hirda in obstoječih objekiov v parku. 

Rearana pa so bila tudi. naglasil* gindbena dela: 

Postavitev polailega Odra za nastoPainke 

Moolida hlebov na nadstreilku 

Predelava in montaža nosilnih stebričkov za badminton 

Leseni deli z obeli sipanj balin steze ~sanjah In zamenjani z betonom 

Vgrajene betonske pralne plošče v klasek in napakah, z robniki od lesenega paviljona do 

odra 

Vgradnja plastičnih pohodnik elementov za trato in zasaditev trave na brežini ob Mol 

Vgraditev električne napeljave na odru_ 
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sporočite, kaj je zir financiranja materialnih stroškov povezanih 

em Športnega parka Breza. 

Oje8. 11.2016 prejel odgovor Štorkin rekreativnega finktva Breza brez spremnega dopisa 

Lobl1ežeV.  

V zano 	vprattonje ustvadanja piltailleav z oddajanjem prostora v najem so bik s kom 

društva posredovana fotokopije treh raMmov, ki so m ne:našit nanodomeselo za nosnim 

športnega igrlača v Epormem parku Breza v skupni zrtednosti 230,00E. 

Glede virov financiranja vzdrčevalrth del, m hiti NO poslani računi, ki so nasholjou ii SRD 

Breza, in zmes 

Št. 

računa 

Datum 

računa 

. Vseldita rečnim Zvonk 

računa z 

DDV 

23,31 

KZ Kilm....o.o. 15/17298 01.09.2015 Gnojilo, 	kmeta. 	199994 

meamkca, 	cement 	folija 

o14 

92,05 

KZ Krka z.o.o. 51309347 224.2015 Cement 	žarnim, 	=dimku, 

Predpasnik 

36.88 

4. EVC111118 d.o.e. 15-312- 

001821 

25.9.2015 Elcktdčni material 537,00 

689,24 

NO je prOel tudi dobavnico at. 136I 5 z dne 13. 08. 2016 za donacijo 15 m.2 travne ruše s strani 

ve 



Nad:soma odbor 	 občina STA2A 

Glede na opravljena vedacvab in investicijska dela je NO s sumi dndtva prej l poj l glad 

opravljen da, m sicen 

peskom, odm ( občina 4 prostovoljne ure občanov) 

Montagallebov - občina 

Predereva stebričkov za badminton (varjenje in barvasta stebričkov Drago Poplava - 5 ur, 

priprav podlage z Moll Rajko Kren- 4 mv., Inmsport in mantak stebričkov Slavko Poplave 

- 4 urn skupaj jeklo opravljenih D ur) 

Zaslanjava lesenih dolov z betonom ( čas 'nad 10 8 ' 14 8 2015 	član' bal 	ke 

seke betonirali 7adnji steni balinarske peze. Pek so prispevali oglasa priaPal ga je 

Kobe apne, Opaž ter ostali material je posodil Rajko Kren. Mešalec za beton je posadil 

Poplave Slavko. Skazi jela° opravljenih 84 ut prostovoljnega dela. 

Vgraditev letonske plošče v tetkah z robniki (za pripravo temna in montažo plošč. in 

robnikov je bila apraajcak 80 ur dela. Id so 	opravili [Sanjan Jonatan, Iztok Košir, 

Pavček Primož, lože Kovač. Danka krrnard 

Vgradnja PVC elementov, zasaditev trave (plastične elemente je podarilo praljege ARCH z 

Reke, mešanico trave z ječmenom pa Pavček Printed. Vgradnjo pohodnih plastikah 

elementov in aramac trave je opravljalo 23 osek ki so tipaj opravili 95 ur). 

McD.84"14141stiktIe  sztPčljake na odru (apatično kraljevo od omarice do odra in na samem 

odru je breminetiO Opravil Aloj Šenka s. p material jc bil kupljen v EventeSs) 

Zaldjačnega računa proračuna Občbe Straža za leto 2(05, postavka 16059-9ponni park Breza - 

režijski obral je bilo 3.665 f. nenienjenib za zamenjavo žlebov in peSilitritcv dnisbenega ixim v 

športnem padoOkeza. 

V okviru te postavke je bila pravek= odredba za izplačilo k. 2015(9000729 9 spred:lana' 
&komentar:Po v vrednosti 585.60 f. k 	nimMa na »Dobavo in montažo kepast:M izdelkov za 

ŠP Breza«. Na tekam H obračunan 22,00 3» DDV. Da so bila obračunana Su plačana v višini 

danega MIOM& Račun je bil plačan na rok. 
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Prevedena je bila tudi odredba za izplačilo št 2015/9001480 z dni 8.10.2015, ki z je umita na 

»Izdelavo glasbenega odra v Brezi« v vrednosti 21.524,00 P s spremljajočo dobim:Ilir. Na 

računu DDV ni obračunan, ker je navedena klavzula, da arc za obrnjeno davčno breme po 76,a 

članu ZDDV-I. Dela z biD obračunana in plačana v višini vrednosti, zapisana na naročilnici. 

Računi bil plačam v roku. 

NO ugotavlja, da m bik po obeh odredbah z izplačilo opravljana gradbene storim; za 	 

potrebo obračimali DDV ampak gre 70 obrnjeno davčno breme po 76. členu ZOOV-l. Zakaj jc na 

računu STREHCE &up., ki jc priloga odredbe za izplačilo SL 2015,9001480 obračunan 22.00 % 

Ugotovitve NO: 

l. NO je ugotovil, da je Občina Straža z upravljavca Aportnern parka Breza določila 

športno rekeesnu grdiva Breza, kar je v nesprotju z Zakonom o stvarnem premoženju 

državo in samoupravnih lokalnih skupnosti ZSPDSLS). S iesu rousinjeen je Izlila 9. len 

ISPDSLS, ki grdota, cln so upravljavci slvarnegn premoženja uprava samoupravne 

lokalne skup C 	b j 	egn 	ki jih 	p ljce dos  r 	ptj 

izvrševanje prorstuna samoupravne lokalne skupnosti, s sojin aktom, kar psi deutho ni. 

Ongoour župana: 

Občima &raža jo .v $orinim ilndPoin Brega sklenila Pogodbo o upravljanju ki. 09201-35/2008-2, 
gaigje  irpndrpoet j.e  upari/m.0o  m bruirodučpu gooraba  WWjjgč, Pogodba ge bila oklenjena na 

podlagi rabotve/ramenu 28. aCII0 Zakona u dvornem premoženju države, nolopzin in občin 

CUadni 	11.8t 14:07 in Will — 2SPOSLS2 ki govori u brezplačni uporobl nepremičnega 

PrOMOŽO,S, la ga zadamo n e potrebuje noben uporabnik in se lahko odda v brezplačno uporabo z 

neguiredno pogodbo. No ul način se je nepremično oremoienje lahko oddalo uidi nevladnim 

nunami-gam ki delujejo vjamem interesu =kujanje dejavnosti, za kamro go 2440novliem 

Odgovor NO: 

NO je ugoinsil, la je Občina Studa oddala v upravljanje Šporni park grem Ipoillagi takrat 

veljavnega'nakana zvarnem promotenju dišave, pokrajin in občin. V letu 2010 pa je ?ušel veljali 
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Zakon o ovan3em prožju države m samoupravnih lokalnih skupnosti ( ZSPDSLS-111. 115 O. 

86.3 O, 75/12, 47,73- .213U-IG, 50/14, 90/14-7DU-IL, 14/15-21/17170, 76/15), ki 7.1 upravljavca 

premoženja določa d 'davneorgane, upravo samoupravne lokalne skupnosti ali osebe jawnega prava. 

Pri trenutno veljavnem /.5.PDSLS lahke občina da v brezplačno uporabe aepremično preže, 

ki ga začasno m potrebuje noben uporabnik z neposredno pogodbo tudi nevladnim 

organornwijam. ki  delujejo v larnem interesu, kar je lahko tudi društvo, vendar mora društvo v 

takšnih pamckh pridobiii status delovanja v javnem iSTCSII, ki ga z odločbo pode/i pristojno 

ministrstvo. 

župan se v svojem odgovoru sklicuje na brempračno uporabo po če člena Zakona o stvarnem 

premorrnaju držav, pokrajin in občin, s 3porino rekreativnim drualium Breza pa je podpisana 

pogodba o toravgardu. lz 26. člena ZSPOSLS izhaja, da je upravljanje nepremirnega premoženja 

obseva zlast k h a pra 	' dej k urticaosh investicijsko vzdrževanje, oddajo v najem. 

Nevladne organizacija k/ pridobi/o status delovanja 7 javnem interesu piidobijo /Edi določene 

ugodnosti, kol je npr. možnost brezplačne uporabe nepremičnega premoženja države ali občin za 

opnah/ude dejavnosti, za kerne so ustanovljene ( 30. člen ZSPOISL01. kar pomeni, da lahko 

dmiivo Plaine brczplač 	porabo 5požni park Breza Sele s pridobitvijo statusa delovanja v 

javaran interesu. 

NO je na poillarn zakonskih, določil uvolovil, da je Pag o ab Ei upravljanju sklenjena s Šporna) 

rehealivoin dr/lakom Breza nezakonita. Zato NO predlaga da se pregleda ednino razpolaganje z 

acpremičnim premoženjem obOne in ulzrepa kladno ESPDSIS. 

2. NO je ugotovil, M Umirimo rekreativno društvo Breza nadeja prostor v podnajens za 

razna praznovanja, za nam in veselite in s teni Mii 7. člen Pogodbe o upravljanju. M 

daktil, da upravljavm ne sme oddati nepremičnine., ki mu je odstopljene v upravljanje v 

najem 
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Odgovor kopana: 

prastara ki go navajate. za ?porabo nepremramne, ker gre za kreakarojno uporabo ra določen 

~neg ke ne v rebule ~Maorki Puh ~Umrli n.fljk7M7egli rozogria rabaukarfflie....e. 

Odgovor NO: 

NO vzIntia en svatih agotootval in določban ZSPDSLS ter dodatno pojasnjuje. V 5. točki 3. člena 

LDVDSLS je kanjonu da uNavliattalle kovalnega pomaaenja pometli (Ni dajanje aivarnega 

pomaganja v uporabo ur podobno. Dajanj° t uporabo je Imej pravica zakonitega upravljavca, Id 

ima ustrezna pooblasnla za upravljanje In ne najemnika, los O bil po mnenju NO pravilen 

pogorlberni karto Omerzu rtherovnega dogon Breza. 

3. NO je ugotovili  da upravljavec opravlja redna vzdrževalna dela, kar je razvidno k 

Poročila o izvedenem upravBanju i. vidrinvardu parcelo št. 2006,1 ir v nadaljevanju 

oročila). iz poročila 30 razzidna opravila, ni pa razvidna količina in MM% 9.7d1IfV41111111 

del k odgovorov župana je razvidno, da občima ne evidentira vlaganji  ki jih oprati 

upravljavec v svojih poslovnih knjigah, kar pomeni , da ralueovockka stanje premoženja 

občine M pravilno evidentirana, zalo računovodski izkazi ne izkazujejo realnega stanja 

epremičnin na področju Športnega parka Breza. 

NO le k zildlutnega računa proračuna Občine Straža za leto 2015, Postavka 16053-

Športni park Breza - rezijski okrni ugotovil, Mi je občina porabila 3.665 f za zamenjavo 

žlebov in piskavi," Masbenega cdra v kportnem parku Breza. TA deta naj bi bila 

opravljena s strani režijskega obrata, so pa tudi vključena v Poročilu upravljavca. 

4.9 Oddajanje v najem - ZDRAVSTVENI DOM STRAŽA 

4.9.1 Področje dela 

Občina oddaja v najem poslovne prostore v Zdravstvenem domu. Pdodki iz tega naslova so 

prikazani v proračunski pegavki 710 -Udeležba na dobičku In dohodki od premoženja, ki so v letu 

SO 
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2015 skupaj znašali 327,036 g. V reldjaknem radonu leta 2015 so mašah prihodki od najemnik 

Zdtavelveneča doma mraka 33.267 g, kar je predstavljalo 10,36 35 k prormatmske postavke. iz 

obrazložitve preračunal:1h postavk zaključnega računa za leto 2015 je razvidno, da je v tem znesku 
~kana in plačana najemnima za leto 2014. 

Občinski svet Olačt  Straža j 

skobah in POSIMMiiii PrOMOrth (a nadalievamitt ZPSPP) sptMel Pravih& o oddajanju poslomih 

prostorov v Zdravstvenem domu Skati v najem (v nadeljevaidu Pravilnik). 

ZPSPPP v 12. členu določa, da najem peskaste stavbe ah poslom:6h prostorov nastane s pogodbo 

med imicmodajaleem m najemnikom (najemno pogodbo). 

Ndenum pogodba mora poleg z zakonom določemili sestavin vsebovati še naslednje; 

opis poslovnega mestere, 

višino in način plačila mdemnine, 

določilo o ohntovalnib stroških. 

čas, za katerega se sklepa najemna poStadba, 

določilo o odpovednem rolk. 

možnostjo pogoje opombe skupnih delov in napraa v zgradbi, 

pravica vstopa najemodajalca v posloval prostor in 

ostale obarimo:m najemnika, ki izhajajo iz najema prislonim» Prostora. 

V pravih:reku so določena tudi naslednje izhodiščne. najemnine: 

Miomi prostem 6,00 61m2, 

pomožni prosim-. 300 6.6n2 in 

skupni prostori: 2.,(Joenn.2. 

Na podlagi l l. člena Prrtih se najemnina plačuje mesečno na podlagi računa. ki ga izstavi 

llajetauclajakc, v roku 15 dni po izstavitvi. Ničema& je dolžan plačevati tudi obratovalne M 

filnkeiOnahic stroške (ogrevame, elektrik) Vede, komunalni MIAM &Monik ~vate; 

zavarovanje.'udarnosti:10 za sPerakt stavbnegavemil Nek m) 

sl 
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7. člen Aarona o stvarnem premoženju države in ~otipi-apnih lokalnih skupnosti goved o "dolu 

preglednosti. Upravhavec stvaniega premoženja vodi postopke [slonenja s 8888011111.  I premoženjem 

Jr* ve iti samoupravnih lokalnih skupnega na način, ki zagotavlja Preglednost vedenja Pusta*" 

in sprejemanja odločilno. 

4.9.2 Pravna podtage 

Pravna podlago ki joie NO uporabil: 

zakon o poslovnih stavbah in poslov" prosto" (ZPSPP) Uradni LIN SRS, 

N.18/74,34/88,5/90, RS 10/91,17/91-I - ZUDB, 13/93 - ZP-O. 66/93 ZP-H, 32/00, /02/02 - 

odl. US, 87/11 - ZMVN-A ( ZPSPP) 

Zakon o stvorom premoženju države in samoupravnih lokalnih slog/nosa (ASPDSkS, Ura" 

list RS, St. 86/10. 75/12, 47/13 ZDU-16, 50/14, 90(14 - ZDU-11, 14/15 - MUHO, 76/15 

Pravilnik o oddidanju poslovnih prostorov v Zdravstvenem domu Straha v najem, Ur. list RS, h. 

12/2014 z dne 142.2014 

Najemne pogodbe sklenjene 7 Ambulanto Straža d.o.o. , z Divan Marijo in z Zobotelmičono 

laboratorijem 

Razdelilnik za obračun variabilnih in stalnih stroškov 

a 	Računt na najem poslovniki prostorov 

4.93 Namen to cilj nadzora 

Namen in cilj naris" oddajanja Zdravstvenega doma Strah v najem je: 

preveriti skladnost oddaje prostorov v najem z zakoni in podzakonskimi akti, 

preveriti izpolnjevanje najemne pogodbe, 

poročati o uotvljenh nepravilnoadh in 

"l Prilierontla in predloge za nadaljnje rodOvalle Organa- 
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4.9.4 UgQtotveni del  

Občima arraMa je v letu 2015 sklenila 3 najemne prgodbe. 

Ambulanto Straža d. o. o. 

Zobozdravstveno ortanacijo Durmi Maj in 

Iobotohničnim laboratorijem Zorice Dordmič. 

sktz z; 

a pomMaa, ki jo najemniki uporabljajo v ZD Straža 

! 	FOVAL1111, ki se 	Najemnina - 

76,79 m Muren Manja 
I 213,07 bi 

L
Zobotehniku laboratonj 55,24 m2 238 53 e 

4.9.5 Ambulanta Straža d, o. o. 

Občina Straža jc 12. S. 2015 sklenila najemno pogodbo, rt 25280-1/2013-2 z Ambulanto Straža 

lz Pagtalbo te razt3MIO, tla to najemal ;narahljal 250,69 m2 površin Zdravstvenega doma Straža, 

za kar je dolžan 81~ 1.213,07 M območne najemnine ter zmiabiLni del v vitini dejanskih strotkov 

Izračun najemnine je zdi iz naslednje lettele. 

Prostor Pod. prostor I Pesi. proator 2 rml. prostor 3 SMIPM 
or2 Nnjei.inii m2 N*m 

Mas 

m2 Najel 

na 

m2 Najemni 

na 

Delovni 50,29 301,74 4 U3 802 92 
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NOMMS.M.011b 
	

Občina STRAŽA 

Pros 

Pomožni 

Prostori 

43,30 129,90 136,92 22,76 68,28 112,37 337,10 

.3 93,91 33,48 100,45 15,71 47,73 

Pridihe 

Pripadajo 

ga osebje 

11,99 35,97 12,82 38,46 7,05 21,15 

Skupni 

Prostori 

12,59 25,18 13,46 26,93 7.49 14.88 33,49 66,99 

Skupaj 

prostori 

106,16 456,82 113,55 488,53 60,96 267,72 250,69 1.213,07 

lz 3. hm najemne pogodbe 'ZIP11 daj 	i 	l dolžan Mahanj nnienhino in našla za 

bd bj d 01 03 2015 d 30 9 2015 Inkini 16 003 08 "oer pri Bračani nagim:uh za 

.11mij 2015. 

Noje dnPil na vpoglod knjigovodsko kartico poslovnego parnimi& Ambulanta Straža d. o. o. za leto 

2015, iz katere je razvidno, de je bila mamuta za obdobje od 01. 03.2015 do 30.9.2015 v vihaj 

161)03,08 h milmjihna slomsj z najemnino za julij 2015. in sicer, 31. 8. 2015. z valuto 15. 09. 

2015. NajnnajebilaplaČana10.9.2015, Se pred zapadlostjo. 

Imagovodske kartico jo Pidi ranicbm, da se od avgusta 2015 izdajajo mesečni računi za 

najennn kozje to določeno s pogodbo. 

Na dno h. IP 2015 je vsa odjemnimi mdi plačana. 

4.9.6 Najemna pogodba, sklenjena z Zobozdravstveno ordinacije Matije Duran 

30. 10 2015 je bi/a. sklenjena najemna pogodbo, 	35280-1121113-3 7 Zobozdravst) eno ordinacijo 

Manje Durmi 
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lz pogodbe je razvidno, da aN bi najemnica uporabljala 76,79 an3 peš{ii Zdravstvenega doma 

Sta za kar naj bi plačevala 331,58 f najemnino mesečno ter variabilni del najemnine v vabni 

Jankih motkov pommemega mesena. 

Luanuo povrain 1 najemnine je razviden iz naslednje tabele: 

Prostor Poslovni premor 5 

r§ibli v re2 Naje•mnina sif 

Dlovitl prostor 3 	, 

Pomožna prostoru 30,76 92,28 

2/.99 65,96 

b)Prpo 	OSC je 8.78 26,33 

Sklw.lI prostori 843 

SKUP 7 58 

iz rwinimc PoZodbe Idi izhaja, da je najemnica dolžna poravnati Ilajcino in  wriabilni dl 

stroškov za obdobje od 01. 03, 2014 do 30. 09. 2015 v višini 8.076.44 f v 12 obrokih, posamezni 

brek pa rani bi manal 673,04 fa 

NO je dobil na vpogled Padi knjigovodsko Moko za Zobozdravstveno ordinacijo Matije Dum, iz 

katere je razvidno. da je bila 16. 11. 2015 linjižam maminim za obdobje od L 3. 2014 do 30. 9. 

2015 v vitiad 8.076.44 f, ki je bila Uidi plačana 26.11.2015. Na krtici je knjižena ne najemnina za 

oktober h november Mb 2015. Na 31. 12. 2015 je neplačana ostala 'zajemnim za november 2015. 



Nadzorni odbor 	 občina STRAŽA 

4.9.7 Najemna pogadba, sklenjena z ZabotelmItuim laboratorijem Zorice Dertletit 

M. 10.2015 je bila sklanjam nujama pogodba k 35280-1/2013M 7 gobotelmičnim laboratonjem 

Zorice Dordevič  

lz pogodbe je razvidno, da naj bi najemnica uporabljala 55,24 m2 površin e Zdmvavencga doma 

Streta. za km mi bi plačevala 238,53 E najemnine mesečno ter variabilni del najemnine v vrtini 

dejanslah stroškov posameznega meseca. 

kramamram in Ertemnineje razvadam rt naskilme tabele 

ProsMr 

, 

Poslom prostor 5 

Portalov s m2 Najeml v E 

Delovni prostor 

Pumoi.ni prostori 

art.lcupni na.datotPle 15,82 47,45 

Irt Pripadajoče osebje 18,94 

skopal prostori I 3,26 

SKUPAJ: 55,24 238.5.3 

k matrone pogodbe tu i tanga, da je najemnim &Pon ',navrtati najemnino in stroške za obdobje 

od 01. 03.2014 do 30. 2015 v vrtini 5.716,61 E in amer v 12 brokih po 475,38 f. mesečno. 

NO je prejel na vpogled tudi knjigovodsko krmimo najemnim iz katerem ramidno, da je 17Pa 23. 

II. 2015 kunkna najemnina za obdobje od 01. 03. 2014 do 30. 09. 2015 v viaini 5.716,00 M in 

sicer na 12 obrokov, mi čemer zna6a posamezni obnuk 476,38 C. Zadnji upade v plačilo S. 11. 

2016. Iča dan 31. 12. 2015 kartica poslovnega partnerja Zobotelmičui laboratorij Zorica Dordevie 

izkazuje neplačane najemnine v višini 5.609,61e. 

as 
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4.9.8 Drugi najemniki in poračun otroškov za nazaj 

Poleg 'polip pokorni sklenjenihnajemnih' pogodb, pa prosimo Zdravstvenega doma Strere 
uporabljalo Se: 

Poprime, k se 

uporabila 

Najemnina za obdobje 

Jurečič  ni obračunano 

912 37 

Paho 76.79 ing 0,00 1553,45 
Fizioterapija 0,00 547,42 

Poleg omenjenih najemnikov, prostore ZO Silaža uporablja še stanovalec Jurečič  in sicer če na 
podlagi pogodbe z MO /01.0 V juniju 016 je bila zanj obračunana riajenunna za orelial0e od 
novembra 2013 do jimija 2016 v Očka 3. a 0,84 g( 52 mmecev 105,486 ) in variabilni del tekočih 

stekov ki se nanašajo na obdobje 'norec 2014 do junij 2016 v Miini 1.869,56 C. Slogam 

najemnina take zna 5.350,40 in de danes ni plahmu. 

V zdravstvenem donm so tudi prostori. namenjeni patronotoS službi in fizioterapiji, ki pjObČitm 
Strt ne oddaja v najem in risiajajo incizkedremi. stročke pa krije Občine sama 

S mreni občine je bil nacejen razdelilnik strokov za obdobje pred sk/enitvijo najemnih pogodb, in 

obdobje od mama 2014 do ioruja 2015 11179.1cdnjih višinah; 

Najemnim 

(€) 

Slivah] (f) Skupno (€) i 

Kokalj - pl Marec 2014 —junij 2015 

06 mesecev) 

37 0.42S, Orem—junij 2015 

(6 mesecev) 
l O7O 44753 5 Mrem - JUDI) 201$ 

E7 
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(4 mesecev) 

Owen Marija 331,58 2.093,75 393,77 Marec 2015— sept 2045 

(19 messecv) 

Zob. laboratorij 238,53 1.4)1,19 5.963.26 Marec 2015— sapi 2015 

(19 =omel 

Jurettič  lO4 91247 3.127,45 

Patronaža 1.553,45 l 	345 Prstori proz. 

struško Mijo občina 

Fizioterapija 547,03 547,42 PfeSt(Pi ~9  

Motke Mije občina 

Ugotovitve NO: 

Najemne pogodbe so bde sldenjene za nazaj, kar pomeni, da O Občina krile 12. Nen 

ZESPlit, ki žaleča, da najem posloma stavbe ali poslovnih prostorov nastane s pogodbo 

med najemodajakem in najemnikom. 

NO je ugotovil, da občina ni izanjala mesečnih odamaz najcmnino, s čimer ni ravnala 

kot dober gospodar. S taktnim ravnanjem je kreda 11. le n Pravilnika o oddajanju 

poslovnih prostorov v Zdravstvenem domu Stražno nalom. 

Občina nama' razdelilnik sirotkov n obratun najemnin m posamezno obdobje, ki pa ni 

transparenten. lz razdelibifica mcba, ki ni soddovala postopku, ne more razbrati načina 

izročunavaida in resporejanja stroškov med najemniki, s !Inter je krem 7. Nen Zakona o 

stvarnem premoženju Mižim in samoupravnih lokalnih skupnosti, ki govori o načelu 

preglednosti. Razdelilniki so pnmanjkljbu opremljeni z obdobjem, na katero m nen:dajo, 

111111111» prilog, so ueprimerai za branje, nhesjo datuma nextffinka,... 
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Odgovor »agilna: 

Razdelilnik snalkoz ln obraČw 	mnn ia po wšm mnjl na 

Vsakemu rozionu so priloženi razdelilniki akzqyzy s prilogam 

Tudi s sozzni najemnikov ulemo prebeli nebela,' FIRPolob da bi bil 
razdelilnik nepregledna 

egledno 

obrabbut 

o 

 

Odgovor NO: 

NO na vpogled ni Nejini izdanih računov za najemnine, zato se da navedb plfila ne MMC 

opredeli 

en 
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5 POVZETEK UGOTOVITEV NADZORNEGA ODBORA 

5.1 Ugotovitve NO, d se namešajo na financiranje ON Vnela vas 

I. NO ugotavlja, da Občina titraža ni dala podrohneilib navodil oziroma normativov, i bi 

bili ravnateljici v pomoč  pri pripravi finančnika načrta za leto 2015. Obalna je na 08 

poslala Navodila o pripravo proračuna Občine Straža za leto 2015. po katorin jo hila OŠ 

Vavta vas dolgim do 3.12.2014 dostaviti občini Program dela im finančni načrt 

obrazložit-ON. lakodfiča 29 Napravo programov dela, kadrovskih im finančnih  iartov PA 

leto 2015 pa je občina ioli posredovala eole 3A.2015 { 4 mesece po roku za dostavo 

Programa lit finančnega načrta). 

NO je v nadzoru ugotovil, da v omenjenem dokumentu ni zaslediti zahte•ane oprolelltve 

pete alineje 82. čkna ZOPVI, Klor so navalom sredstva ni dodatne dejavnosti osnovne 

čolo Prav tako ni definirano kaj sodi pod dodatne dejavnosti osnovne 

NO je ugotovil, do je OŠ Vavta vas vlagala zahtevke za pokrivanju zgornjih stročkov na 

podlagi z:Otokov brez predlo/enih rečnima, ml avgusta 2015dalje po no podlagi računov, 

lat so Imeli enako vsebino kot zahtevld. Zahtevki so bili za razliko od računov podpisani in 

žigosani a orani ravnateljice, medtem ko rabini nimajo podpisov in žigov. 

Občina ni irojala nalog usklajOhilla Pmallelleilla dela la 	nnik načno 1aellega 

zavoda ter n1 lavajda celovitega nadzora nad poslovanjem, kar je v neskladju s preko 

odskokom 71. tkita ZJF, kl določa, da občin* oziroma za finance pristojen organ 

občinske oprave zagotavlja izvajanje javne službe in dejavnosti v javnem interesu v javnih 

zavodih tako, d 	ed d gin izaaj• naloge usklajevanja programov dela in finančnih 

načirtan javnih zavodov tor irvaja naloge nagimi» nad poslovanjem javnih 'svodov. 

NO je pregledal no predložene listine in ugotovil, da je Občina dala predhodno sogbisja 

inedbo PLW/11111(ga tečaja • vileu. aa katerega je OŠ Vola vas anhovski plačila. Občina 

90 



občina ti TRAJA. 

je zahtevek za plačilo strolkov tečaja prejela 28.5.2015, plačilo pa je bilo 

NO je imetnik da m se v nekaterilt primerih linanebkla tudi kosila otrokom, ki so 

minimalno presegali cenzus, predpisan s strani države, za subvencioniranje malim in kosil 

v osturini šoli kar predstavlja kriiive Zakona o uveljavljanju pravk izjavnih sredstev in 

Zakona o falski prehrani in s tein poskdično ZJF. 

da M znaka meja minimalnem' preseganja eemuse po katerem bi bili otroci upravičeni do 

brerplačnega kosile m. subvencije za kosilo $ rimali Mame. O upravičenosti do 
brezplečnoa kosila zaradi minimalnega preseganja cenzusa je odločila mobilna delavka v 

OŠ, na podlagi dokazil s strini sirdar M poznammja razmer. 

NO je ugotovil. da je šola incsočoo zahtevala puvračdo materialnih stroko v ne podlagi 

talnega računa ali na podlagi rahlo-kg Parani m bili pošiljanj PICklir0113141). zahtevki pa 

po poki, kar je v nasprotju z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske 

uporabnike (TOPSTU-1) Tako račun kot zahtevek nista vsebovala računov dejanskih 

stroškov. NO ni dobil na vpugled računov, ki jih mora rola predložki dvakrat letno. zato 

ni mogel preverili M potrditi pravilnosti izvrševanja pogodbenih določil in skladna.") 

linam!~ načrtom. 

NO je pri pregkda dokumentacije ugotovil, de obč ina m prevoze b.vajaka Arrive 

Dolenjske In Primonka gs.o. prejema mesečne račune s strani izvajalca, h katerim so 

praviloma priloženi naročilnica in °Mame 1- Predlog za nabavo i enostavni pustopek). g 

računom, ki se nanašajo ne december 21114 la januar, februar in marec 2013 obrazec l ei 

predložen, kar pomeni kršitev Zakon* u javnem naročanju. 

Za prevoze, ki se izvajalo s lahkim kombibusurn, OŠ Vavta vas izdaja mesečne zahtevke, 

ne katerih so specificirani prevozi NO je pri pogledu dokumentov ugotoril, da OŠ Vavta 

res m prevoze, opravljene za oktober 2015, ni apeedicirala opravljene prevoze ampak je 

izstavile račun 304 z dne 31.10.2015,11A podlagi katerega je zahtevala povračilo strdkov 

prevoza kise ustreznespecifikacije. 
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52 Ugotovitve NO, ki m nanašajo on rekonstrukcija Ottre5j0 Dillarlev mlin 

I. NO je dobil na vpogled dokumentacijo M zadeve 4305-1S2015 - Rekonstrukcija ustrešja 

na kulturnem spomeniku lokalnega pomena »Dularjev mlin In Saga« z dne II. 9. 2015. V 

predmetnem spisu je Mio izdanih M dokumentov in sicer 43005112015-1 do 41005-1,21115-

17, od katerih se v predmetnem mien nahajajo samo dokumenn 430115-1/21115 od I. do 5, 

13 In 17, ostah doliinienti p• manjkajo oz. se  ne nahajajo v predmetni zadevi, zato NO 

vsebina teh dokumentov ni poznana. 

Obč ina je kraila 85. člen 7.4N-2, ker nadzornega organa n1 ohreatila o zavrnit...l vek 

Ponudb».  tej zadevi. 

NO je ugoluvil da je odločba o zavrnitvi vseh ponudb postala pravnomočna petnajsti dan 

po obla, torej M. 10. 2015, občina pa je te 30.10.2015 izdela sklep o začetku ponovnega 

pastapka javnega naročila male vrednima za projekt rekunstrukcije Dimile na Dularjevem 

mlinu in gadi v Vavti vasi 

NO je udobni% da initjake ni doetavill kavcijskega zavarovanja pri zavazovalnki ob 
apnviieni primopredaji izvedenih  del, i  niminic INN ryap.h.n.e ponje hi 4. člen 140godlin 

o oddaji jasnega naročila »Rekonstrukcija ostrešja ne kulturnem spomengm lokalnega 

pomena Dularjev mlin in žagam 

NO je ugotovil, da je vrednost pogodbenih del skopal več  In dodatnimi deli miarabi 

117.393,36 E. 5 % zavarovanje bi moralo tako znašali 5.869,67 C. NO ugotavlja, de občino 

ni zagotovile ustreznega zaverovania In s tem ni ravnala a zadostno mero ekrbnosti ter 

urim/pusti in zadostnosti delovanja notranjih kontrol na področju spremljanja 

pogodbenih določiL 

tiklados 'Nepitnimi pomji in 4. členom pogodbe, hi moralo zavarovanje veljati 5 let In 30 

dni po opravljeni primopredaji oz. odpnivljenili napakah in predloženi garanciji Prevrem 

je htl narejen 6. 4.2016, garancija pa je bila dostavljena 22. 4. 2016. Veljavnost oarandje 

1 
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mri  t 	 občina 8711AŽA 

se izteče It 4. 2019, ker pomeni, da je garanega dana samo za 3 leta in ne za 5 let, kot to 

Izhaja k razpisnih pogojev in pogodbe. 

Dodataa i več  debi so zmagala 27.113,36 f, kar arida tečno 30 % pogodbene v1'4:03310911 

Dodatna in več  dela sn bil* oddana po postopku s pogrisaril brez predhodne objave. 

lz predložene izjave za namene davka na dodano vrednost (neobdavčljiv promet) NO 

posledično ugotavlja, da občima pred nakupom mlina In izvedbo sanacije ni isdelala 

nobene primerne krikulacke glede smotrnosti miloma. poleg tega ludi nima načrta 
-
) 	prihodnjega upravljanja. NO meni, da je vzdrževanje nepremičnine, za kateri ni izdelan 

načrt sanacije in pShochijega upravljanja in ni mano pridobivanje gospodarskih kosasta 

negespodamri 

NO je ugnanall, da je Občine Straha prejela inipekalisko odločbo Minislniva sa okolje in 

prostor 19. 6. 2015 po kateri je bil rok za sanacko nevarne gradnje 17.12.2015. NO je 

mnenja, ta je občina ravnal* neudgovorno. Pogodbo z izvajalcem je poihrisab dan po 

izteku roka za odpravo nepraviriosti, to je 18.12. 2015. Dela so bila dejansko zaključena 

53 Ugotovitve, ki se nanašajo na nadzor upravljanja Športnega parka Breza 

1 	
NO je ugotovil. da Je Občina Stroge za upravljavca športnega parka Breza določila 

športno rekreativno društvo Brc% garje v nasprotju 7 Zakonom o stvarnem premoženju 

države in samoupravnih tekalnih akupoosti ( ZSP11,51.8). S tem raminjem je !piših 9. člen 

ZSPDSLS,kl določa. da so uprivijavei stvarnega premoženja uprava samoupravne 

bokale skupnosti in osebe javnega prava. Id jih za upravljavec določi orna., pristojen Pa 

iivrievanje proračuna mmoupravne lokalne skupaosti, s svojim akni% kar pa dlakavo ni 

2. NO je ugotovil, da športno rekrealivin, društvo Breza oddaja prostor v uporabo ca razna 

praznovanja, zabave in veselke ia s teni krti 7. Nen Pogodbe o upravljanju, ki določa, da 

upravljavec ne sme oddelil nepreiničririe,li mu jeodstopljena v opravljanje, najem. 
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	gladorni. odbor 	 občina STRAŽ  

NO ja ugotovil, da upravljavec °povija redno vzdrževalno in 'Rodensko dela, kar je 

razvidne O Poročila o izvedenem upravljanju In vzdrževanju parcele k 2006/I v 

nadaljevanju Poročila) k poročila so razvidna onega, ai pa otajano količina in obseg 

vedriecalnin del. lz odgovorov župana je razcidno. do občina Be evideatio vlaganj, ki jih 

opravi upravljavec v svojih poslovnih knjigah, kar pomeni, da rainnovedako stanje 

pronOmio občine ni pravilno evidentirano. oni računoodold izkazi ne izkazujejo 

realnega stoja nepremičnin na področju Šporblego parka Breza. 

NO je iz Zakljunnegg računa proračuna Občine Straža za leto 2015. potoka 16059-

Športni park Breza — rehjski obrat ugotovil, do jo občino porabila 3.665 zo. zamenjave 

žlebov in postavitev glosivenego odra v Špornom moko Breza. Ta dela naj bi biki 

0pr:oljena s strani regOlicrer obrata. ny pa tudi 'ključi:na v Poročilu upravljavca. 

SA Ugotovitve, ki se nanašajo na oddajanje Zdravslonegn duma Straža V 
MIOM 

Najemo pogodbe so bile sklenjene za nazaj, kar Poen], da je občina lotila 12. člen 

AP5PPP, ki določa, d najem poslovne snobe ali poslovnih prostorov nastane s pogodbo 

med najemodajalcem ha najemnikom. 

NO je ugotovil, da oblino ni izdajala mesečnih računov o najemnino. Čimer ni raviola 

kot dober gospodar. S taktnim ravnanjam je kitila II. člen Pravilnika o oddajanju 

poslovnih prostorov v Zdravstvenem domu Sbort v nojem. 

Občino naredi razdelilnik stroškov O obročno nojenmin o posamezno obdobje, ki pa al 

tramparenton. iz readollinika oba. ki ni sodelovala v postopku, ne more razbrati načina 

izračunavanja in razporejanja strdkov med najemniki, s čimer je kršen 7. člen Zakona o 

strnem premoženju države in samouprovnid lokalnih skupin/sli, Id gori o renčalo 

preglednosti RazdellinOi so pomanjkljivo opremljeni z obdobjem, ne katero se onelajo, 

nimajo prilog, en neprimerni ta hronjr 1111E1* datuma nostonka.... 



Nadzorni dadbor 	 občim STRA/A 

6 PRIPOROČILA IN PREDLOGI 

Priporočila in predlogi so namenjeni kakovostnejšemu in smotrnejšemu 	 nadzorovane 

Oseba: 

L Občina je posrednim uporabnikom oninskepn proračuna dolžna posredovati izhoda ki 

veljajo za občinski proračun. na  podlagi katerih lahko len pravočasno in kvalitetno pripravijo 

predlog finančnih nandov. NO nekega, da občina angl 30 dni pred predvidenim rokom za 

oddajo bančnih MMCV P"994119  ulinnahnike občinskega proračuna obvod o ithoditčh za 

-7 	sestavo proračuna_ 

preranske uporabnike in sicer tako, da vse zahtevke, ki niso prispeli elektronska, zavnie kot 

NO predlaga vzpostavitev nateznih 31 zadostnih notranjih kontrol, ki obsegat° sistem 

postopkov in mekid, kanrh. cilj je zagotoviti apočkvanic načel zakonitosti. preglednosti, 

učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti31 ki jih županu kot predstojniku proračunskega 

liPtirabnike nalaga 100. člen UR 

NO predlaga okrepitev rinnune kontrole pri imuna ~Hib. tako da bo zagotovljeno izvajanje 

predpisanih postopkov. Posebna skrb naj se nameni previharna] conačevaagu dolamientadie 

skladno z Uredbo o unrainem poslovanja. 

NO priporoča, da občina Čim prej spini program in non sanacije ter bodočega agnavfianla 

Dulagevega mlina, iz katerega bo razviden prihodnji umnem nosno ter POLEinoin 

gospodarskih koristi le nepremičnine. 

Občina naj nameni več  pozornosti izvedbi postopkov prodaje in nakupe nepremičnega 

premobenja in naj se izoOba trnatim nePrellinnin, ki ne či"?.leclujejo ciljev zaradi keton, je 

ob6ne ustanovbenn 
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7. Obnnui naj vet pozomoM poskoki iodlanju izjav za obratun davka na dodano nenbiost, vezeno 

na gradbene etorilve 

e. Občine naj Pri  jarmih razpisnih glede uvoljavganja damici za dobro izondbo det sledi 

taoisti:im Pogojem. 

NO priporoča, da občina dosledno sledi k dostavi garancij za dobro Mina° gradbetgb del tildi v 

mm' ume ko m pedpo aneksi za dbdalina dela ali aneksi za podaljšanje roka izvedbo del in k 

tem zagotavlja ustrezno zavezovanje in a lom nima z Mostno meto skrbnosti. 

NO predlaga. da obMna nacedi rejo npnevUanja obeinskeno premoženja in pri tem ravna 

skladno z Zakonom o alk =cm premoženju države in samoupravnih lokalaili skupnosti, ki 

določa, da m upravljavci stvarnega premoženja lahko uprave samoupravne lokalne skupnosti in 

osebe janniega pniva, kijih za uprobrivce določi organ. 

II. NO predlaga, de sn v °im krajšem možnem času izvede razpis oadesnia v nalom prostih 

kapacitet Zdravstvenega doma Suezu 

1.2..Ket je delo NO občine jamo, NO predlaga, M m na spletni strani občine objetij° vsi zapisniki 

sej NO, ki so že potrjeni. 

13. NO predlaga, da se poročilo 11.5d2Onbege odbora objavi n plc 	uui obline M posredujejo 

vsem sveLtikom. 
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mag. Anita Avba: 

Predsednica NO O 

ada 

Nadzorni orWat 	 obč  na STRAŽA  

Skladno s 15 členom Pravilna:a o obvozna: sosravloah pokala neokornega osamo o"bs-Me ( 

Uradni 11s1 RS, O 23/11)) moro odgovorna medu nadzoronmega ergoma poročali NO o ič  Vaj 

pr1poročil in predlogov oz. o razlogik yr:poročil in predlogov ne moSteva 

Rok zo parabola NO. 3 mesece od doimna prelom poročila NO 

Veii 

Nadzorovanemu organu 

2...]raparau Občine Utreta 

3. Občinakcmu avalu Občine Straža 
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on+tiasn2AZA 

konto 060-4/0.0 l 0.17 

NADZORNI ODBOROBČINESTRAŽA 
Uhrislakinve 
8351 Slesia 

Zadevni ODZIVNO POROČILO NA POROČILO NADZORNEGA ODBORA O 
OPRAVLJENEM NADZORI ZR OBČEM STRAŽA ZA LETO 201/ 

spolnoveni, 

dno IG  t. ln sem pujel Poročile o opravljenem Jodzoru zalljuMega račnna Pečine Mota ze lene 
2015. Skladno s 33. /Mon Monte Obline Straža mu ume/ujem odzivno potno a pripombami. 
pojasnili adnorod ter Nilo/miru 	dokazi 

V nadaljewuMpoduare mionjounpoube in Miminim posineme nerabne osnutku pomnila: 

L 	6.1 UGOTOVITVE KI SE NANAŠAJO NA FINANCIRANJE OR PAVIA VAS 

l) UGOTOVITEV Na NO mami& da 0.0. Moda ni dala padrabnežilh 	vitum insinunims ki IT Ig ENDareEla v pomoč  j22. I por 2 v obgesIsega načrta s km 20110bl/saje 
o 0$ poslala Navadilo m t pripravo ~Now OMIne ~za Ista 2012. po ARTIAN OR OŠ 

Pavla on da 3.12.2014 Mlin/ ebui /i žel Prosranolda ~in i mahi z abradoillupo lillodUča 
pripsoo prosrmsos del Z kadrose 	'TANIN načrtov 	2 	AbAna 

~ovalakk 3.4.2015 ( gws po Sat a dosiovo pro~ b lb"%°8"14;541.1, 

ODGOVOR ZORANA: OS Vam vas je bila Ml neposeubli preraMneki uporabnik obAiukeign 
penneesuna pesom k predli:UM progama dc6 in linenEnena nalnai Finveržel načželd me piOnli. 
seje neveinvel no vse prozoliunske pronselo lu so bik v preteklih Mb Meilen obOusližieuroluni 
srno bili mamil, da ~mineva sulMeni Dupla lilo Polleboeslii an/ sož IRME Polubm 
peLdke, ki so bal olo *Boleni v puralun leto 2015. 

2) UGOTOVITEV NO: OMAN si Lowals nalog seldReva s I o ~Emo Me m IDATA A ANON 
jamego zavoda M EneVplia celomego ~tora nad poslovanj«. Lar je v sedlu& s pronn 
odosskom 72 RANZINA do/NR Os obema oziroma Dobam REBRNI Trga+ olsfostesense 
zagon. DA4TS2 jase 21)26) deporrosli v 2mmest 	V JOMI h Zaradi i Kat% d s Ded 
ENNAm EsNansloge usklojesoya prog r ~v dela In firoAlsIl» očrtov NEDIS zavodov Ar Ins2E 
nologenadzor s nad pollosvilaRAnDS ARDEN 

ODGOVOR ŽUPANA: V obuzločirven moniesme 2a. luž 2015 Mano na glaviteni program. /0. 
12N5takVai,le Sem eavedeno. že Rij se bo Mino omenil. Teko da je mm naldueunic Eivenisbee 
dela in Ramenih iieleter opresIme In v fazi sprejonanjit motom Porabe ertidetesjenamač  motna 



9TRAŽA 

le v okviru twarevenega on v primenoNtrelie po spetostih' aNhelensom Dančank TIN nadzor nad 

padovanjam sne Sandah Disinoklavni Navdat linankna aredstva. tielcauna iz ob5inskeps poantam, 
porabil namenskaINN iakazaaoludi iz posesreassR zakikalme 

3) UGOTOMINPNO NOP Mono{ o pomamejo m:nerednemu prenenoula ^me p o korom 

apravičennag OP arawlaane ga koal a zna maarnalnega preatgaala Cantala ad(0Ma 'analna 

ODGOVOR ŽUPANA: Olahne v Rangunu za kin 2017 v okviru mateselnk strolkov ni predvidela 
linenescanda kodi tokom. ki preNhalo £:"ZU9 	MbVend~ 1:09  savno iz razkisa. ker 
odločanje supravidenodi ni bilo vnaprej prednik:ko, 

nonollogoanonego Mene osino pon% ep i +Oboka Rohni enM ponneen elebenolon čaker), 
Po Po INN) Me le vnatrpa z Zatonom opno/Potk plenilnih nimfo za proneemeke 
!pomenilo ( ZOMPU-12 Teko ralu, Ros sohlesek nista vsebovala metom* delmsPh Moto 
NO ni elobll na vpogled raOnon I IN mera Mie podložk I MMM kem m e ne mogel peno& 

Se Pon ne.  OPTOMPO °PIPPO Pogodbeni h Pokol ne skledmen foteneMen nonelona 

ODGOVOR ŽUPANA: V skladu s mnenjem Ministrirava za finance se zahtevki za nakazila 
promdianskin sreciannairad pronskinshimi uporebiNd ier istoradunskion upinahniki in drugimi pravnimi 

NebeiNli ki InidakdO Nike:sik 	oksadjaiiie inegospadeaske) javne službe (na podredju 

uporabnika na deski izvajalo jame službe ledenijo prosačinskion faiancedem 	podlagi pOgOdb 

Stra§k0V dela (plač  tes dnish Prejemkov im Nomad zaposlenih) in za pekrive Urnikov matenjska, 
stalitev in krastica dnoma Nivinassune nakaljenih stodsev apnratnikesa javne sluNe. 

t 	UGOTOVIIVE NO, M SE NANAŠAJO NA R.PKONSTRUKCIJO OSTREŠJA 
DULARJEV NLP 

I) UGOTOVIMO NO NO Je enelell na mond akermssareaoiN R zaim 4205.220.15 
RekonsnMeno osine. or kedomon aponmekalokeelnego potnem »OWNU onlin Imp o dne 

2013 V peaneenem osuje belo ladaniel 7delavnem he sme 43005-1/1013-1 do 03005-

1,201542  eMeNeene ~Mio n spev NOM* nam o donmente43005-1/20IS l I don13 
1 7. mah dobama pa maotlaWa oz. se  ne nagajajo v predem: nadeve noro NO vsebina teh 

elolommov tu poznano 

ODGOVOR ŽUPANA V zadevi D. 430135-1,2015 se nahajalo diakonovi od Slavilke I do saki:deo 5 
Svod keviike 13 &vključen I 7.Dukusenti od 3Rvilke6do 12 no Fakte Pijave naaal2Pkda saradi 
flnlsaudikesiit Ranijo v =Ram spisi Seve. so pa bik NO izpod= na Reichu CR062016. 

DoNA Uradni zasnovah z dne 09,06 2016 

2) 	UGOTOVITEV NO Obarna je la *k aa 	kar nadzaarega odbora sa aha ad o mani avl 
vse I 'ponudb ee jodom' 



°bana  Až A 

ODGOVOR ŽUPANA: ligamdeno NO ne delt. Ohčineje Clellegileg o ntomitvi 43005-1/2015-11z 
dne KI03015 moči l tudi predsednici NO. boine:19.11 0.2015, kefirje razvidno iz peilotenerročhke. 

Dotam Ventnnine 

3) tico7ov175),  m» NO le 14~ d a .13~ 33333'1'83 333h 333“dh 3333,3333"3"~"' peaqls11 darpo 	gaje JI. 10. 2415, obttit 'ga že 30 10: 2015bdi a a sklep načelku 
poopooffiega ppolopka lavnega oraračOo , 	 q preti netweonetrette No* na 
Dularjevem man!~ V‘Evil vai‘ 

ODCOVOR213PANA:UgohnkieoNOne drži. Odločitev° =tombol ponudbjeb 	udnikoi 
mem 	 skledo Umno 
(Uradni Usi R.S,Ii. 43)11,60111-ZTP-13,63)13 m 9tV14 -ZDU-11) lahko zahtevamo-mizno zopet 
odločilne o @SMO modna vlogi v oendit Selovngt dneh od modeme odločilo< (2.5. Nen ZPVINN) V 
predmetnem postopku Pe loko rok o sleditev alttette rettzgo potekel minem 23.10-2015 lege hda 
odločne, pretenornoene dne 29.10.2015-Onome pomenkom najemite pdgele dne 30.102015. 

4) UGORWITEVNO Poper, edn Peeledn Omeli Onninn't N°  se int°""=" ii#32‘g")vii  natiedon 	Mith2/24g005V040049000~0.0 P000°20064404106°V- 

V PO 
(JE Sro TV4 DR2RAo o 4 

14 60 
DS644 PLUS d D 

=pa kje b agago v a i r onttl ha čel rta rit4i~eS P~ge PAGRAS d o a 7 12 21"54"wg 

ODGOVOR ŽUPANA: NO je pri Negkdo javnega ~dne ademennentin ~ena Im "kanu 
mommilot holottnegnpel 	ilatom mlin on tesne (oznaka reerogga 43005-42015) lopatno 
SPAtilVaipit.iel.p0IIUde it pn:dhacho izvedenega ponopIcs.NOje dobil mame na....pogbd tudif evne 
~Silo Sl 431105-3.2015 - neNgststmekopo ostregro on "tehtnem @onem" 

"a!~ 

(4300S-12015). VNEM Od{bpp Mg-snega Prondante dMetingene Motetu teni Ponennenne 
nastopim (4300542015) je namenit izvedel te begi 1101110pek pa mati (430M-412014. in Nam pn 
postopku medenji hos prodtndne @Nove pot. wati29 [lona ZIN. V slinit z zaken.kini 

. 	' 	 ponudniks iu predhodnega pomnit jakuukk 
nerotenja, q. postopka, ki ni bLI uspekn osmin odstopa Umne() ponudnika (43005-312015) NO 
espeotougotevgm daje Inia ponudimponudnOte Pesne no.o. Sok SOM riii~.0•7 9.1i}5UMtev31 

pa en hile preln!nuasTedoe ponudbo 



bana STRAŽA 

kov . Iv Mava 
idDri 

OSIMO 

k{JON GADBESTV nn4l7,a4 

8 

POntnenn Cene V postopku It43005-1/2015 so razvidne iz Odločitve oddan medil M 4300.5-3/2015- 

NO Vadi naval; daje v zvezi s tern MMM Maa polaSalla OZ. obrazIONIell v Medene Milenke. Vendar 
na Menino Strah ~a eahtevek pdgei NOM pomadam]  k vrrakffOr dkk.re bil Povabljen m 
!UM Ponniann  predmetni zadenem na kar mm NO Mdi odgovorih. 

Dok= 
kopM0dIonitve o oddaji narondalt.430115M2015-13 z dne l GI l.2015. 

5) UGOTOVITEV Na leponomme pošiblphdiemzegd nozsočlenM bik sem mdlene Pasma dom 

zemolgiallekonsinategle Medja no hetberneetzpoentell z v lblubeepoponeenn Dedmed edin logom 

ODGOVOR WENN&  V poveopkal s PodelMbi ker melbadne objave je bll v blebidu doloNeami 
zakona °javnem  naročanju povabljen drogi nejmoduejni ponudnik. Ponedenele bil povabim kg!~ 
ponudbe in tudi Pa pollelloda Pollobbi. Poljih predvideva zakonodaja Penedo& je oddal Ponudbo11 
43n/l5 A v Mini 90.890.12 NUR. kij bila v enaki vlbblilmtv predhodno izvedenem poslOPIPljamega 
~Moja Na pogumnih donel 12.2015 enem naroden& in mondeno pogodile zameno 90.2110,00 EPIR. 

None 	 &Novi 	Neobdavčljiv 
pomot )NO podenbgno Nemeta da občem yr a d nakeepom Mina m uvod& smode ni oodelala 

kalkidocil 	 bodoče 
~Som NO Nemi  Mre mebievarne neprem Me. m im 
PeGmddegel al.moMode mmannpredoldbmogamodersth kmeti negaMedemem 

ODGOVOR ŽUPANA Gie imed Minuli palm oblam je strledno vs 21 demon Pakem o lokalni 
diščl 	 lan mlima 

bjekt Delmenevmelblev k bile M v nem naloma Obleke kulturne denledele. Kol Mami& lobablella 
pomene pa je 	razglašena v Irm 2015 z Odlokom erazglasmi Dedadevegl mline in nege Vfinn 
ffin InŠP 18/72.ze kulonni snomnuklOklibuqn•pOrnerin U.L. RS, M 4N20/5-206g °Minam vrvmi 

z določb/JO MMM. ObjekIll 01.!ane in omenim. kilo pnyynte k planaganiU vsebin on propan V 

oldekv obninaka uprava pa jo imela Ndi interno delilen.» na ni t no. nri vseh je sodelovala odi 
strokovna delavka zavoda za varstvo kulturne ded:Mm Na podlagi prejefib predlogov in ob 

4 



občina MIAMA  

Molloma% pogojev zavode za mimo kukam &Maine= Primerik k OMANI iiriNaa mnoge. ki 
je bik izdelam v lela 20Ia.l, podlogi potrjena idebre lovvvve se tudi ža ORNIM. PPROIne 
doloompiedia za pridobitev Radževega dovrolorazz. Ves M Pa rozb M-miza» rigoe mirim m 
nepovratna ~ROT komor brithke vrhovih Rojaki obnove mlina 

l) UGOM 	V NO: NOG ugotovil. *Te Ob* a Sava prejelo Inšpekavlso 74****071* 
zs olso* in prava 19. 2013 po *ledje bil rak AssrsocijusisswEre rads& 17.12-21915- NO/ 
Romki MM občim ravnala neodgovorno. Pmoribur vomdcem Jo prizipirda MM° Mehe žžžo 
GT otavo steprovIlassi. ase 1E12. 2015 Dela so NIG da*****Nena 22 3. 2016. 

ODGOVOR ŽUpANA: Obgina jo prižela a poriopkom Javnega n•te" 21.09.20M. Paže modafi 
amidi zmajamo hitom ~Nema mas-  zavori 	 PariMbe MM ponovljeni 
IMMO ni bil himeram zokiiežen iz objektivnih razlogov (odslop irrbrarma modnika), Oko de je do 
podpisa posadke z inkjalcomer priškikle v decembru 20Ias  

IIL 

	

	6.3 UGOTOVI-WENNKI M NANAŠAJO NA NADZOR UPRAVIJANŠA ŠPORTNEGA 
PARKA BREZA 

UGOTOVITEV Na NOJe **Ta da je Občina SI*To *rotiva Epatega ~EGET 
dol** špon*sraoraime dnavas Basa kor le v na*** v*Tvvas v avssaa Tava** 

MREN 
 

sim 	S* INTREollemogal (ZPDSLS) S moramairlem je MEM 7.Nen =DEIN 
k7 VET7E7,  22  *************.msategavanavalne **osa mas 
lava N pa* k Ji h za srpa*** dol* or** pasarev saSzvavanie pas** *****2 

ODGOVOR ŽUPANA: Občin Strežaje s &portirko ~Mm Mm Obrha Pogokbo Trovhanza 
0920M5,2008-2. kare NEMO je ummgMe in brezplačna oponk zemljišč. Pogodba je Ria 
sklanjala na peldlagl. OMEJ veljavnega ZA. Plena Zakona o snameta preinorMija drsa položaja in 
občin (Uradni IMRS. r. IVOV ia 	ESNMIS), ki govori o hozPlačni Mamki neirmičnaga 

M 	gačam 	 Raz izano pora 
~Eno Pogodbo iŠž or Min m .ie nopreaugno premoženja lahko oddalo Mii tiovia.daim 
otomimijam, ki delujejo Mlevnem Rimsko za szvajvac &Goo** TOT ao manovirmi. 

UGOTOVITEV NOT NO 12 vato* * Športno It IktIMO *slivo Bras oddaja prva* v 
poba* mama pramovamja akne In veseas 3.77 s Gm *G 7. Nen Pogon* o  
Mamo domproMm o ne uneoblatureprad** k **v odslavav *IPS avla? 

ODGOVOR ŽUPANA: V skladu a pogodbo ros ni dovogana Mafija nepremičnin v Mam Vendar m 
gre pri oddaji mostom ki jo navajate, za uporabo neprelliOnT 	IM ImEroVaim 	za 
deloPen namen. la ne viebujemsčhnoni vseh matilmati nalomom ozormyti Norpolaimer...). 

IV. 

	

	44 UGOTOVITVE, KI SE NANMAJO NA ODDAJANJE ZORAVS7VMŠCA DOMA 
STRAŽA VINUTM 

l) UGTIVOINTEV NO Mana namli 	 pava= 

nv**P7aNslev17  alva ***727701127NEG ***2  Savvvo "Vah avaaNass 

s 



ODGOVOR TOMANA: RazdetilvilotroMov in obračtlensTemninge po nelemmnenjuntoežžansdovoh 

FeMečnot vtakemo ffič111111 se priloženi rezdelitnče skopaj s pritaPeČt m Podlagi TOMO le lomim 
oboam. Tudi s emni najemnikov nismo prejeli noemtry plima tis M bflvačio obtečunsvanje 
netželitnila nepredložne. 

Lepo metuljem. 

Vodeb 
o 



 

O 

 

URADNI ZAZNAMEK 

Uredbo °ROA 

Kermca T 

zadl... premi. gradiva =asa.. 

CAP-1/20I6 

  

Nadz0000mo ~nue WoprediOnACIIIASALOoN 

apisIA43005-12015, 
spoJN 43O0246016, 

Pogodba o urooljonAn Ipont6o rolooeenoinodruliwooAreza, 
dokomeolAija oiode nuno prostoru TIN 
obtožb/Oko glede obločooevanjo DDVAI 	MIA VV, 
dokomenuche ioplatill A zahtevane pffloočoosIo

Sni  

	Poouto 

deO pogodbo o sefinuorujo oonovnoIoloke vzgojo bodo prodloAni nakilAbo. IR Jo 
soielevIAlo polito, navalom poko* ne depolu In do donos gredin nr.bilo =uče poprevit 

Podom predseaoče 140 

Podpis umito metra  'Iti 



Oslom prederris in 
Podpis 

Proponollia  

Psops 
Aočesolos 

.f3.04>ra 

r;1 
OCČAIA—STRAČA 

Gizo talcor 9, 8855 Strada 
4385017 N846 560 dok% +3861517  38 45 568 

%NAS pOcloassissza si, osmo inloiCeibensOssizapa 

VROČILNICA 

ŠPANA dolom in siosibina WANLO 	 Prevolnik 

sLe:Mboag-1 Lc.is—A* 
Datum 15 io.2015 
zaaev. cntPc,t:It^r- faitert. 

°zlob:t 	 w,„.; 

Voičilolons vrniti 



Številka: 43005-3/2015-13 
Danim:10.11. 2015 

Na podlagi Izvedenega postopka oddajejavnega namčlle po pOStoplena coklajo narisala Male 
vsednOsIt »Rekonstrukcija °Oseka na kullossem spomeniku lokalnega pomena »Dularjev mlin 
In žaga« Izdaja naročnik Obana straža, Uka talcev 9, B351 Straža, na podlagi 79. bana 
zakona o jaVnesn naročanju (Vredni 11St RS,. št. 12/13- uradno prečit:čeri° Imsecob, 19/14 lil 
90/14 - ZDU-11) nasledil» 

ODLOČITEV O ODDAJI 11/tROČILA 

Kot najugodnejšega ponudrds7 za Izvedbo javnega nareala »Rekonstenkelja °oblaja 
na kulturnem 5PD/slaniku lokalnega pomena »Duladev mlin in lagatstst  št 
offlave na Portalu naroči mak vrednOsti MIV 6965/ 20ISt  se izbere ponudnik: 

CE-INVESTD.O.O.t  STARI TRG 32At  ti2III TREBNJE 

013R421.0žrtEV: 

Naročnik Občina straža je Izvedel postopek javnega 	ročard 	predmet 	mala 
eRekontukoja ostrešje na kulturnem spomenico lokalnega pomena »Dula/jevmtn in Sagovo, 
št. objave na portalu MMV 6g6S/2015. 

Pravočasno, tj. do 09 11. 2015, do 10 ure, so pnspe e naslednje ponudbe. 

rep. št Ponudnik 

JElusElA tit  /320 IcOčavas 07,30 

2 cs-iNvEsT110.0„ STARI TRG 324 8210 
vaaaeus 

pp.u.201.5 0).30 

DEM& pilim 0.0.0o  TBILISIJSKA ULICA 
S9,1000 ulletlANA 0730 

ot.t1.2„5  

• E-GRADNIS 0.0.0o PAinumel<A% 
2000 ~uma 09.11.7015 7/9,09 

MALISOM NOVO MESTO O.O.C.s 
KoŠENKE 116, &ODO NOVO Ml= 09.11.2015 

 
09:11 

MOŠICONGRADISEInšw0, 0s0.0„ 
ZAGA11.64  32Se BISTRICA OB sini 09:33 



olag.lnu Utak Srk 

7 TEM, D.0.0., ZADRUŽNA CiSrAIAA, 
3340 gftriornel.7 0437 

a PAGAAS D.0.0., ADAMIčavA Riten, 
SO» NOVO MESTO 09:42 

9 GuITERNIKA 0.0.0.401.80E 
i loggiENCE $6,1000 KOV° METO Og:46 

Ponujene so brle naslednje cene: 

Z. k Ponudnik 	. ponudbana Cern 
z ROV v EUR 

i Barov* KOČEVJE 0.0.0., TRG Syne& 
!PREJA 4,13301(06E1/kik 

94s,ggs  

EillIVIST D.0.0., STARI ni0  a 821°  TRE3113E 35.607,06 

3 Of.)44 KLIS 0.0.0., TBILISLISMA ULICA 
50, 10C01.11111L1AllA 

iimmicia  

4 g-140.4.0111E 0.0.0., PARTIZANSKA 54000 
MARIBOR 96.32.4.55 

MALROM ROVO MESTO D.0.0. KOŠENICE 
"800e NOVO MESTO 

10.1.8,19,55  

,40§103ryk GRAD111~Or Mini airoAll a, 32E6 L415111CA oisSOTLI 90.477,04 

7 TRN 13.0.0., ZADRUŽNA ~M 14/4 9340 
algama 

• PAGRAS D.0.0., ADAMIČEVA IILIC, i, 
8000 NOVO NEST* 90.850,12 

GPI TEHNZICA D.0.0., DOUME KAMENCE 
56„ 800c. NOVO 14ESTO 

Narebrit j 	sklad 	6. točk 2. člena Z.IN-2 preveri Sado) In vSebi podatke., ki 
najugodnggie ponudbe ponudnic CHNVEST d.o.o., Slan trg 32a, U10 Trebnje, za 
ponudbeno vrednost 85.607,06 EUR z V. Orl preril du pOnudbe Je bi° Ugotovljeno, da le 
ponudba 	looPoi 	h:51'0 	 talne 	PoPOlna. SPrelemblua, pravlina In 

nerga za Ublro najugodnejge ponudbe je bilo v skladu z razpisno dokumentacgo naslednje: 
»meric za liber le naggYla POnullilikna Cena z vkllugenkri davkom ne dOdan0 vrednost«. 

ponudba Izbranega ponurindra je Iglo Izbrana kot najUgodimgra popOrna panodba za Predineblo 
javno nemalo. 

S tein narodni( utemegige svojo cdogitev. 



~na 

PflAVNT Pet% 
Zahtevek. za balo lahko v slclad JA z Zakonom 

o pravneM varstvu v PoslaPldh Javnega naročanja ((ZPW3N), (Uradni ilst RS, št 43/1111- URO, 63/13In 90.114 Z0V-11)vlob vsaka oseba, k, Ima Mije imela omamna dodelitev naročila In Id verjetno Izlože, da je bila Na lahko bila povzročena Vkada /arab ravnanja naroblkaid se v zahterku za ~zija nevaja kotletev narobnIke v postopku oddale iavneba naročila. 

Zoper oplobtev a oddaj naba. lahko ponudnik vraž, zahtevo b, revfdjo v osmih delovnih 
dneh od Pribama "4" 

čahtebk za reda,» se violi Peno nepostedna prl narohlbu, Po Pošt "."0""" " priporoč
ano s rovratnico MI z deldronskiml sredstvi. Vlagatelj mora koo zahtevka za rebbo 

Nadi posredovab mln~, ortstobemu za finance. 

Nagateh mora ob Nožih,' zafiteNe volatati takso v viški, 294 od vrednosti z DDV (nan 500,0O 
EuR, max. 25400 EUR) izbrane ponudbe za sPopprj mforstrstuu za finance, na Idativalalbld 
račun 5156 0110 0100 0358 802, 	16110-7111290-0696515, v Sadu s prvo to&o 7/. 
bana Zakona o pramen vaben, v postopldh Javne9a narobbia. 

Po pooblastUu 
Tea ilkbanbč  Kavbek, LIPv.plprav. 

v.d. bre/doba °Panske uprave 

Obnova Kočarje o.o Trg svetega lamela 4,1/30 Kadebe - oseVno, 
Ca-Invest d.a.o., Stan bp 32a, 8210 Trebnje - osebno, 
Dama Mus d.o.o., Tbiliske ullča 59,1000 tjubjana - osebno, 
Hjradnje d ob. Partizanska 5, 2000 borbo.- osebno, 
Molkom Novo nvesb) dob., Košenim 86,8000 Novo mesta - osebno, 
Moškon, gradbanIšlva, do.o, Zaga118, 3251~a ob Sob - osebno. 
TPH, dp.o., Zaciružna cesta 14a, 8340 &nebel] - osebno, 

GPI tehnika dp.o., Dolenje Kamence 56,1030 Novo mesto - osebno. 





mberIna  TRAtA  

tilb 060-4/20.16-15 

NADZORNI ODBOR OBČINE STRAŽA 
(ima tičem 9 

1351 Saab 

Zadeve: 	 OMENI A 

v tvezi vagin pozivam m poseadovenje dadane dokumentacče hOlbteZIOrd.tv. vini v pretiti 
postedajamo dokumeniaešo on nadejamo obrazložitev: 

l OŠ vAVIA ves: 

Navodila posnednim pranaininkim extrabvikain la grupam občinskim mainlinikom 
prontamskffl ~v za pripravo manama 2015i 
Finmičai nate Omame KB Varla vas za leto 2015i 
V sklada s 4. °gumbom 27. člena ZIP se Kameni man samima v 30 Meh 	eprejegu 
občinskega arteačune. Prosita se dokumenti...M povezam s sprejegern finančnega Učita 
Onemite Mie Vavta am a cto2015:4 navedem delazinentactlo občinama napalaga. 
Mama za meno obrazložitev. koko je Metna aeliNewala. pingvini dele in linemPlegia 
jMega 2,2V0da 	Vints ves' 

~m? predlog Anwf nega plana/nočna ~bo pa pr-idobitvi p.edloga t° Pr SIO. 4;k' x 

Pro•cam£ Po sP0 ~.100° "" občaski "PrIpmvl Pogodba o taxa zr~za 
tekoče lena 

kodzymPli k finančnih na! reov ;a tekoč  leto@rilalaro). 

L OBNOVA DULARJEVEGA MLINA; 

kik je bil povabljen na rami. PagalaKi v predeeMi teden: ~žge Magme dva. Ane Klit 
nojygodiel pokivaFik predhadne pOšMeklatnega • wroč421i4; 

e. 	fotokopijo kančlaega poročila ci oddaji ~OBt. 43005-4/201.5.2. 

fotoitopao enottinia za odpravo mrak v ganmagettem roku, 
fonikoptio primopredajnega majavih. 

3. ŠPORTNI PARK BREZA 

Dalememmega panarko I (.059-Štrattai park Brcne režijski obrab 



obaixtrnals  

Ah ima ~na no potrebno dokumenlaajo zs po~ (51:01•tov v Spalnem palm Uma? 
Da 

laPopozdnaljaa, 

Vročiti 
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