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Št. dok.: 032-0014/2014-160 
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Na podlagi 41. in 42. člena Statuta Občine Kranjska Gora (UGSO, NPB – 1 št. 43/14, 7/15) in 

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

je Nadzorni odbor Občine Kranjska Gora na svoji 42. redni seji, dne 23.8.2018 sprejel  

 

POROČILO 

O opravljenem nadzoru poslovanja Krajevne skupnosti Podkoren v letu 2017 

(Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Kranjska Gora)  

1. Nadzorni odbor v sestavi: 

- Robert Plavčak, predsednik odbora in vodja nadzora 

- Marija Zupančič Falak, članica 

- Lorna Resman, članica 

- Špela Vovk, članica 

- Jože Lavtižar, član 

2. Poročevalec: vodja nadzora.  

3. Izvedenci: v postopku nadzora niso sodelovali. 

4. Ime nadzorovanega organa: Krajevna skupnost Podkoren (v nadaljevanju KS) 

5. Predmet nadzora: Pravilnost poslovanja Krajevne skupnosti Podkoren in pregled nad 

investicijo ureditve poslovnih prostorov v KS Podkoren v letu 2017.  

6. Čas nadzora: Nadzor je bil opravljen v času od dne 26. julija do 23. avgusta 2018. 

 

I. Kratek povzetek 

 

Nadzorni odbor je pregledal pravilnost poslovanja krajevne skupnosti Podkoren in izvedel 

nadzor nad investicijo izgradnje in ureditve poslovnih prostorov za KS Podkoren v letu 2017. 

Cilj nadzora je bil preveriti pravilnost poslovanja v skladu z veljavnimi predpisi. 

 

Ugotovljeno je bilo, da poslovanje KS ni bilo v skladu s sprejetimi cilji in finančnim programom 

dela KS. Iz zapisnika je razvidno, da se je svet KS v letu 2017 sestal samo enkrat  in sicer 

meseca marca, kjer se je v okviru dnevnega reda informativno seznanil tudi s predvideno 

investicijo ureditve poslovnih prostorov KS.  

 

Opravljen je bil tudi pregled nad izvedbo investicije ureditve poslovnih prostorov KS Podkoren, 

kjer pa pri pregledu poslovanja morebitne nepravilnosti poslovanja niso bile ugotovljene. 

Poslovni prostori so bili pravočasno predani v upravljanje KS.  

 

 

 

 

II. UVOD 

 

1. Osnovni podatki o nadzorovanem organu 

 

Nadzorovani organ je Krajevna skupnost Podkoren, odgovorna oseba je predsednik sveta KS 

Mojca Smole. KS delujejo v skladu s Statutom Občine, ki je bil sprejet leta 7.6.2017 in bil 

objavljen v Uradnem listu RS, št.31/2017). 



 
 
 

 

Sodelovali pri nadzoru: Boštjan Pristavec. Sodelovanje z nadzornim odborom je bilo vzorno. 

 

2. Pravna podlaga za izvedbo nadzora 

 

Statut Občine Kranjska Gora, 41. člen, 37. člen Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine 

Kranjska Gora, Program dela za leto 2017. Področje urejajo:  

 

- Statut  Občine Kranjska Gora (Ur. List RS, št. 31/2017)  

- Spremembe in dopolnitve poslovnika o delu občinskega sveta Občine Kranjska Gora 

(UGSO, 7/2015) 

- Odlok o proračunu občine Kranjska Gora za leto 2017 

- Zakon o javnih Financah ZJF- UPB4 (Uradni list RS, št. 14/13 z dne 15. 2. 2013) 

- Pravilnik o računovodstvu Občine Kranjska Gora (2006, 2012) 

- Zakon o javnem naročanju – ZJN-2 –UPB5 ( Ur.l.RS št. 12/13 z dne 07.02.2013)  

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617)    

 

3. Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora: 032-0014/2014-152, 17.7.2018 

 

Namen in cilj pregleda: Podati ugotovitve o pravilnosti poslovanja KS Podkoren in vodenje 

investicije izgradnje poslovnega objekta za potrebe KS.   

 

4. Način dela: 

 

Uporabljena je bila metoda skupnega sestanka in pregled zahtevane dokumentacije na preskok 

ter razgovor z odgovorno osebo na sedežu občine Kranjska Gora. Nadzor je bil opravljen na 

podlagi izvedbenega načrta nadzora in predhodno predloženih kontnih kartic. V času nadzora 

je bila predložena vsa zahtevana dokumentacijo. Na zaprosilo NO, je bila predložena še dodatna 

dokumentacija in pojasnila nadzorovane osebe.  

 

5. Pregledana dokumentacija:  

 

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

- Odlok o proračunu občine Kranjska Gora za leto 2017, 

- Zakon o javnem naročanju – ZJN-2 (Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno, 

besedilo, 19/14, 90/14 – ZDU-1I in 91/15 – ZJN-3), 

- Ponudbe izvajalcev, navedene ob kontroli kontne kartice, 

- Posamični računi izvajalcev, 

- Druga dokumentacija, ki se je nanašala na predmetno kontno kartico. 

 

 

III. UGOTOVITVENI DEL      

 

Krajevna skupnost Podkoren je bila ustanovljena leta 2014, (v nadaljevanju: KS) kot ožji del 

občine Kranjska Gora in obsega območje naselja Podkoren. V KS se za zadovoljevanje potreb 

svojih prebivalcev opravljajo naloge v skladu s  Statutom Občine Kranjska Gora, ki je bil sprejet 

junija 2017. Volitve v KS so bile leta 2014 opravljene v skladu z določili Statuta Občine 

Kranjska Gora. 

 

Pravni status, organizacija in naloge krajevnih skupnosti so določene s tem statutom. 



 
 
 

Krajevne skupnosti niso samostojne pravne osebe, ampak delujejo v smislu posvetovalnih 

organov, ki v skladu z zakonom in tem statutom posredujejo občinskemu svetu mnenja, stališča 

in pobude, ki se nanašajo na prebivalce tega ožjega dela in njihove skupne potrebe. 

Organ odločanja o vseh zadevah v okviru nalog KS je svet KS, ki šteje 5 članov. V letu 2017 

se je svet KS sestal enkrat na svoji 10. redni seji. 

 

Za delovanje KS v letu 2017 je bilo skupno planiranih 1.600,00 EUR sredstev, realiziranih pa 

je bilo 171,18 EUR odhodkov. Ostanek sredstev v skupni višini 1.428,82 EUR ni bil porabljen.  

 

Za ureditev poslovnih prostorov KS Podkoren, je bilo namenjenih 115.129,06 EUR. 

Realiziranih je bilo 106.787,64 EUR, ostanek sredstev v višini 8.341,42 EUR ni bil porabljen. 

Investicijo je vodila Občina in je bila zaključena in predana v uporabo.  

 

Nadzorni odbor je v okviru nadzora in proračunskih postavk podrobneje pregledal listine spodaj 

navedene dokumentacije in pripadajoče konte kartice:    

 

      PP 060214 – Krajevna skupnost Podkoren 

 

1. Kontna kartica 402905 – sejnine in pripadajoča povračila stroškov  

 

     PP 060326 - Poslovni prostori KS Podkoren 

 

1. Kontna kartica 402606  – druga nadomestila za uporabo zemljišča 

2. Kontna kartica 420200 –  nakup pisarniškega pohištva in  

Kontna kartica 420299 –  nakup druge opreme in napeljav 

3. Kontna kartica 420223 –  nakup opreme 

4. Kontna kartica 420402  – rekonstrukcije in adaptacije   

5. Kontna kartica 420801 –  investicijski nadzor 

6. Kontna kartica 420804 –  načrti in druga projektna dokumentacija 

 

 

 

Pregled proračunske postavke 060214 - Krajevna skupnost Podkoren: Špela 

 

1. Kontna kartica 402905 – sejnine in pripadajoča povračila stroškov 

 

Sejnine KS Podkoren so znašale 171,18 EUR. Od tega je bil bruto znesek sejnin 156,49 EUR, 

neto znesek pa 113,80 EUR. 

10. seja sveta KS Podkoren je bila 28.3.2017 ob 19 uri. Do sejnine so bili upravičeni 4 člani, 1 

član je bil opravičeno odsoten. Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika in potrditev sklepa 9. seje 

2. Pregled gradiva 16. seje OS 

3. Čistilna akcija 2017 

4. Predlogi in pobude 

Sejnine in prispevki so bili izplačani 12.04.2017. 

 

Ugotovitve NO:  

Morebitne nepravilnosti niso bile ugotovljene. 

 

Pregled Proračunske postavke 060326 – Poslovni prostori KS Podkoren: 

 



 
 
 

1. Kontna kartica 402606  – druga nadomestila za uporabo zemljišča 

 

Pregledana dokumentacija PR/163493 

 

Pregledana je bila dokumentacija, ki se je nanašala na plačilo odškodnine za služnostno 

pogodbo in pogodbo o stvarni služnosti, ki jo je investitor (občina) moral urediti, zaradi 

pridobitve gradbenega dovoljenja. Skupna odškodnina je znašala 98,20 EUR in je bila izplačana 

v daljšem roku in ne v roku, ki je bil določen v pogodbi. Slednje na pravni posel ni imelo vpliva, 

se je pa zato kot poslovni dogodek evidentiral v letu 2017 in ne 2016. 

 

Ugotovitve NO:  

Morebitne druge nepravilnosti niso bile ugotovljene. 

  

2. Kontna kartica 420200  – nakup pisarniškega pohištva in Kontna kartica 420299 

– nakup druge opreme in napeljav  

 

S strani občine Kranjska Gora je bil dne 26.10.2017 izdan predlog za izdajo naročilnice in  

naročilnica številka 17595  za dobavo in montažo opreme za poslovni objekt KS Podkoren 

dobavitelju  Lesing proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o., Kočevje, katerega ponudba je bila 

najugodnejša ( ponudba z dne 25.10.2017).  Ocenjena vrednost naročila je znašala 3.443,20 

EUR + ddv.  

 

S strani odgovorne osebe nadzorovane osebe je bilo pojasnjeno, da je bila izvedena preveritev 

cen naročene opreme na podlagi že izvedene nabave iste opreme v drugih objektih (Ljudski 

dom). Občina Kranjska Gora je  prejela 28.11.2017 račun št. 418-17 za dobavo in montažo 

opreme za poslovni objekt KS Podkoren (kuhinja, pisarniški prostori) v višini dogovorjenega 

zneska in ga poravnala 28.12.2017, to je 30 dan od prejema računa kar je v skladu z 32. členom 

ZIPRS 1718, ki določa, da je plačilni rok 30. dan od dneva uradnega prejema računa. 

 

Ugotovitve NO:  

Morebitne nepravilnosti niso bile ugotovljene. 

 

3. Kontna kartica 420223 – nakup opreme  

 

Peč na pelete in dimne cevi 

 

Ponudba št. 245-1153 za nakup peletne peči 8.5 KW in dimnih cevi je bila narejena 21.11.2017 

s strani Merkur trgovine d.d.. Znesek ponudbe je bil 895,96 EUR.  

Dne 21.11.2017 je bila s strani Občine Kranjska Gora izdan predlog za izdajo naročilnice št: 17 

637 in naročilnica številka 17637 za ponudbo 245-1153 v znesku 895,96 EUR.  

Predlog dobavnice številka 245-7285 je bil izdan dne 22.11.2017 za peletno peč in dimne cevi, 

dodano je bilo še silikonsko tesnilo. Znesek dobavnice znaša 903,08 EUR z DDV. Na podlagi 

dobavnice je bil narejen račun številka 2017-245-PP-5815 z dne 23.11.2017, valuto 23.12.2017. 

29.11.2017 je bil narejen predlog za izplačilo 101 173040 v znesku 903,08 EUR z valuto 

27.12.2017. 

 

Ugotovitve NO:  

Morebitne nepravilnosti niso bile ugotovljene. 

 

4. Kontna kartica 420402  – rekonstrukcije in adaptacije   

 



 
 
 

Pregledana dokumentacija (PR/172163) 

- Sklep o začetku postopka javnega naročila, datum: 24.4.2018, izdan s strani Občine 

Kranjska Gora (v nadaljevanju “Občina”), 

- Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), št.: JN004304/2017-W01, objavljeno v 

Ur. l. RS, datum 26.4.2017, 

- Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila oddaja javnega naročila gradnje po 

postopku oddaje naročila male vrednosti, predmet javnega naročila: Ureditev poslovnih 

prostorov KS Podkoren, objavljena na spletni strani Občine Kranjska Gora, datum: april 

2017, 

- Zapisnik o javnem odpiranju ponudb prispelih na javni razpis za oddajo javnega naročila 

gradnje po postopku naročila male vrednosti UREDITEV POSLOVNIH PROSTOROV 

KS PODKOREN, št.: 430 - 16/2017 – 6, datum 18.5.2017, 

- Odločitev o oddaji javnega naročila, št.: 26.5.2017, datum 26.5.2018, 

- Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), št.: JN004304/2017-X01, datum: 

26.4.2017, 

- Gradbena pogodba št. 430-16/2017-8 sklenjena med Občino Kranjska Gora in Kovinar 

– Gradnje ST, d.o.o., datum 13.6.2017, 

- Aneks št. 1 h gradbeni pogodbi št. 430 – 16/2017 – 8, sklenjen med Občino Kranjska 

Gora in Kovinar – Gradnje ST, d.o.o., datum 20.7.2017, 

- II. Začasna situacija št. 114-2018, izdana s strani Kovinar-gradnje ST, d.o.o., datum: 

4.9.2017, 

- Odredba za izplačilo št.: 101 172163, izdana s strani Občine Kranjska Gora datum 

28.9.2017. 

 

S strani “Občine” je bil dne 24.4.2017 izdan Sklep o začetku postopka javnega naročila v 

katerem je bil določen rok za pripravo javnega naročila do 26.4.2017 ter rok za oddajo ponudb: 

18.5.2017. Izbira izvajalca ter odločitev naj bi bila izvedena do začetka junija 2017, skrajni rok 

za obnovo oz. gradnjo pa 60 koledarskih dni od datuma uvedbe v delo. Ocenjena vrednost 

javnega naročila je znašala 85.400,00 EUR brez DDV. Sredstva so bila zagotovljena v 

proračunu “Občine” na proračunski postavki 060326. Postopek je vodila Bojana Hlebanja. 

 

Na Portalu javnih naročil je bilo oddano Obvestilo o naročilu male vrednosti dne 26.4.2017, 

kjer je bil določen datum za odpiranje ponudb: 18.5.2017 ob 12:15 uri, prav tako je bila 

objavljena na spletni strani “Občine” Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila, in sicer 

predmet javnega naročila: Ureditev poslovnih prostorov KS Podkoren. 

Dne 18.5.2017 je bil sestavljen Zapisnik o javnem odpiranju ponudb prispelih na javni razpis 

za oddajo javnega naročila gradnje po postopku naročila male vrednosti UREDITEV 

POSLOVNIH PROSTOROV KS PODKOREN. Pravočasno sta prispeli dve ponudbi s strani: 

- ABBA PLUS d.o.o., ponudbena vrednost: 93.235,90 EUR brez DDV  

- KOVINAR – GRADNJE ST, d.o.o.,  - ponudbena vrednost: 81.922,48 EUR  

 

Postopek javnega odpiranja ponudb je bil zaključen ob 12:25. 

26.5.2017 je “Občina” sprejela odločitev o oddaji javnega naročila s katerim je na podlagi 

prejetih ponudb sprejela ponudnika Kovinar – gradnje ST, d.o.o na podlagi merila – najnižja 

skupna končna vrednost ponudbe najugodnejšega ponudnika. Pri zavrnjeni ponudbi “Občina” 

skladno z ZJN-3 le-te ni preverjala v smislu dopustnosti. Zadeva je bila vnešena tudi na Portal 

javnih naročil. 

 

Z izbranim ponudnikom je bila sklenjena Gradbena pogodba št. 430-16/2017-8 dne 13.6.2018 

na osnovi ponudbe izvajalca št. 139/2017 z dne 18.5.2017. Gradbeno dovoljenje je bilo izdano 

16.3.2017 s strani UE Jesenice, št.: 351-9/2017-11. Pogodbena cena je bila dogovorjena skladno 



 
 
 

s ponudbo 81.922,48 EUR brez DDV. Rok za izvedbo vseh del je določen skladno s Sklepom 

o začetku postopka javnega naročila. Določena je bila tudi pogodbena kazen v primeru zamude 

roka za izvedbo del in sicer minimalno 5% do maksimalno 10% skupne pogodbene vrednosti 

naročila z DDV. Določeno je bilo tudi, da mora izvajalec naročniku izročiti nepreklicno, 

brezpogojno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti izdano s strani banke ali 

zavarovalnice, plačljivo na prvi poziv, v višini 10% pogodbene vrednosti vključno z DDV z 

veljavnostjo do vključno 30.10.2017. 

Po končanju del mora izvajalec naročniku izročiti nepreklicno, brezpogojno garancijo za 

odpravo napak v garancijskem roku pet let izdano s strani banke ali zavarovalnice, plačljivo na 

prvi poziv, po opravljenem končnem obračunu in pred izplačilom končne situacije v višini 5% 

vrednosti celotne gradnje z DDV.  

 

Izvajalec je bil dolžan izročiti naročniku tudi vse garancijske liste za opremo in proizvode po 

tej pogodbi. Dne 20.7.2017 je bil h Gradbeni pogodbi št. 430-16/2017-8 sklenjen Aneks št. 1 

zaradi razlikovanja stanja na obstoječih vezeh, katere so brez armature, kar ni skladno s 

tehničnimi zahtevami in predpisi za varno gradnjo. Izvajalec je naročniku dne 17.7.2017 poslal 

predračun št. 217/2017 za spremenjena – dodatna dela na podlagi katerega se je sklenil Aneks 

št. 1 v znesku 3.441,90 EUR brez DDV. Pogodbena vrednost brez DDV je bila že zmanjšana 

za komercialni popust v višini 6%. Z aneksom se je podaljšal tudi pogodbeni rok, in sicer do 

3.10.2017, ker izvajalec v času korekcije načrtov ni mogel izvajati del na objektu. 

 

Za II. začasno situacijo v znesku brez DDV 27.215,72 EUR z valuto 6.10.2017 je bil izdan 

Račun (situacija) dne 4.9.2017 z valuto 6.10.2017 na podlagi katerega je “Občina” izdala 

Odredbo za izplačilo št. 101 172163 z enako valuto.  

 

V času priprave poročila, je nadzorovana oseba odgovorila na vsa vprašanja, ki so smiselno 

povzeta v samem poročilu. 

 

Ugotovitve NO:  

Morebitne nepravilnosti niso bile ugotovljene. 

 

5. Kontna kartica 420801 – investicijski nadzor  

 

Pregledana dokumentacija (PR/172583) 

 

Pregledana je bila dokumentacija, ki se je nanašala na plačilo investicijskega nadzora nad II. 

začasno situacijo investicije ureditve novih prostorov za KS Podkoren. Iz priložene 

dokumentacije je razvidno, da je investitor (občina) za nadzor na podlagi zbiranja ponudb 

izbralo izvajalca podjetje T.MEDVED gradbeno svetovanje, nadzori in projektiranje d.o.o., 

Zbilje 52, 1215 Medvode. Ponudbeni znesek je znašal 2 % takratne pogodbene vrednosti 

izbranega izvajalca, kar je znašalo 1.998,91 EUR skupne vrednosti. Podlaga za izplačilo je bila 

izdana naročilnica in odredba za plačilo, ki je bila plačana v 30 dnevnem zakonskem roku.   

 

Nadzorovana oseba je bila zaprošena, da pojasni, če je kot je investitor k oddaji ponudbe pozval 

samo enega ali več ponudnikov. V odgovoru je nadzorovana oseba pojasnila, da je z istim 

izvajalcem sodelovala že pri nadzoru investicije vodohran Podkoren, zato za dodatne ponudbe 

za nadzor ni zaprosila.   

 

Ugotovitve NO: 

Morebitne nepravilnosti niso bile ugotovljene.   

 



 
 
 

6. Kontna kartica 420804 – načrti in druga projektna dokumentacija  

 

Pregledana je bila naslednja dokumentacija:  

- PONUDBA za projektantska dela (IDZ, PGD in PZI) za rekonstrukcijo poslovnega 

objekta Podkoren 15, podjetja APP JESENICE d.o.o. Pod gozdom 2, 4270 Jesenice, kot 

izvajalcem za: OBČINO KRANJSKA GORA Kolodvorska 1.b 4280 Kranjska Gora, 

kot naročnikom.   

- PONUDBA št. III/22/2016-PN  z datumom 25.4.2016. in skupno vrednostjo del 

4.800,00 EUR (cena brez d.d.v.). 

- PREDLOG ZA IZDAJO NAROČILNICE št. 16189, izdan dne 4.5.2016 

- NAROČILNICA št. 16189, izdana od: OBČINA KRANJSKA GORA, Kolodvorska 1, 

4280 Kranjska Gora, dne 4.5.2016. 

- Naročilo izdelave projektne dokumentacije (IDZ, PGD in PZI) za objekt KS Podkoren 

na osnovi ponudbe iz 1. točke. Znesek z DDV 5.856,00 EUR 

Naročnik: Boštjan Pristavec 

- RAČUN izdajatelja: APP JESENICE d.o.o.  Pod gozdom 2,   4270 JESENICE Za 

naročnika: OBČINA KRANJSKA GORA Kolodvorska 1b 4280 Kranjska Gora Št. 

170011 z datumom 3.4.2017. Skupaj za plačilo 1.756,80 EUR z DDV(3. del računa, 

katerega znesek znaša 30 % pogodbene vrednosti 5.856,00 EUR z DDV) Datum 

opravljene storitve: 3.4.2017. Datum zapadlosti: 3.5.2017 

- ODREDBA ZA IZPLAČILO  z datumom 19.4.2017, PZI – poslovni prostori KS 

PODKOREN,  št.101 170563 Predlagatelj – skrbnik: Boštjan Pristavec. Znesek odredbe 

1.756,80 EUR, Valuta odredbe 3.5.2017 Upravičenec: APP JESENICE D.O.O.  Pod 

gozdom 2,   4270 JESENICE. 

 

Predlagatelj oz. skrbnik omenjenega projekta je bil Boštjan Pristavec in je s strani občine pri 

nadzoru kot strokovna oseba z nami tudi sodeloval. Z njegove strani smo dobili pojasnilo, da je 

bil izvajalec izbran na osnovi najugodnejše ponudbe za Izdelavo projektne dokumentacije za 

gradnjo poslovnih prostorov KS Podkoren. 

 

Ugotovitve NO:  

Morebitne nepravilnosti niso bile ugotovljene.  

 

 

IV. ZAKLJUČEK 

 

Nadzorni odbor je v času izvajanja nadzora in priprave osnutka poročila o opravljenem nadzoru 

od nadzorovane osebe na dodatna vprašanja pridobil vsa potrebna pojasnila in dokazila, zato 

odzivno poročilo ni bilo potrebno in poročilo sprejel kot dokončni akt nadzornega odbora.  

 

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

osebi v seznanitev.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Vročiti: 

- Nadzorovanemu organu 

- Župan 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

  


