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OBČINA RADOVLJICA 
ŽUPAN 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
Datum: 7.9.2018 
 
OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE RADOVLJICA 
 
Zadeva: POROČILA NADZORNEGA ODBORA 
 
V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 87. členom 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v 
obravnavo 
 

POROČILA NADZORNEGA ODBORA 
1. Poročilo o opravljenem nadzoru v KS Begunje na Gorenjskem za leti 2016 in 2017 
2. Poročilo o opravljenem izrednem nadzoru v Javnem zavodu Turizem in kultura 
Radovljica 
3. Poročilo o opravljenem nadzoru razpolaganja s premoženjem Občine Radovljica za 
leto 2017 
4. Poročilo o opravljenem nadzoru Zaključnega računa Občine Radovljica za leto 2017 
 
V skladu z 90. členom poslovnika bo kot poročevalec na seji sodeloval: 

- Drago Finžgar, predsednik Nadzornega odbora 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Radovljica se seznanja s poročili o opravljenih nadzorih: 
1. Poročilo o opravljenem nadzoru v KS Begunje na Gorenjskem za leti 2016 in 2017, 
2. Poročilo o opravljenem izrednem nadzoru v Javnem zavodu Turizem in Kultura 
Radovljica, 
3. Poročilo o opravljenem nadzoru razpolaganja s premoženjem Občine Radovljica za 
leto 2017, 
4. Poročilo o opravljenem nadzoru Zaključnega računa Občine Radovljica za leto 2017. 
 
 
 
 
                                                                                                     Ciril Globočnik l.r. 
                                                                                                             ŽUPAN 
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OBČINA RADOVLJICA 

NADZORNI ODBOR 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
Številka: 9001-8/2018-4 
Datum: 19.07.2018 
 
Na podlagi 45. člena Statuta Občine Radovljica (Deželne novice, Uradne objave, št. 
188/2014) in 39. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Radovljica (Deželne novice, 
Uradne objave, št. 187/2014) je Nadzorni odbor Občine Radovljica na 24. seji dne 19.07.2018       
sprejel  

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU V 
KRAJEVNI SKUPNOSTI BEGUNJE NA GORENJSKEM ZA 

LETI 2016 IN 2017  
Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Radovljica 

1. Nadzorni odbor v sestavi: 
1. Drago Finžgar, predsednik; 
2. Cveto Uršič, podpredsednik; 
3. Janez Reš, član; 
4. Branko Bajić, član; 
5. Bogomir Vnučec, član; 
6. Gašper Albinini, član; 
7. Klemen Erman, član. 

 
2. Poročevalec: 

Drago Finžgar 
 

3. Izvedenec: / 
 

4. Ime nadzorovanega organa/zavoda: 
Krajevna skupnost Begunje na Gorenjskem 15C, 4275 Begunje na Gorenjskem 
 

 
UVOD: 
 
Na podlagi sklepa o izvedbi nadzora številka: 9001-8/2018-1 z dne 28.03.2018 so člani 
Nadzornega odbora: Janez Reš, Bogomir Vnučec in Branko Bajič dne 18.04.2018 opravili 
pregled poslovanja in porabe proračunskih sredstev v Krajevni skupnosti Begunje na 
Gorenjskem (v nadaljevanju: KS Begunje). Nadzor se je opravljal v zgornji sejni sobi Občine 
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Radovljica, s pričetkom ob 17.00 uri in ob navzočnosti predsednice Sveta KS Begunje, ga. 
Marije Kavčič - Zupan. 
 
Nadzor je obsegal naslednja področja: 

1. Statut KS Begunje in zapisniki sej Sveta Krajevne skupnosti, ter Pravilnik o 
gospodarjenju na pokopališču,  

2. pregled pogodb in naročilnic, 
3. oprema, osnovna sredstva, inventure, 
4. izkaz prihodkov in odhodkov KS Begunje v obdobju od 01.01.2016 do 31.12.2017.  

 
UGOTOVITVE: 

1. STATUT  KS BEGUNJE in ZAPISNIKI SEJ SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI 
ter PRAVILNIK O GOSPODARJENJU NA POKOPALIŠČU 

Območje KS Begunje obsega naslednja naselja: Begunje na Gorenjskem, Dvorska vas, 
Mlaka, Poljče, Slatna, Srednja vas, Zadnja vas, Zapuže in Zgoša.   

Nadzorni odbor je pri nadzoru ugotovil, da KS Begunje ima sicer svoj statut, ki je datiran na 
03.11.1999 ter da poslujejo v skladu s Statutom Občine Radovljica (DN UO št. 188/14 z dne 
27.06.2014) Svet KS Begunje pa posluje smiselno s Poslovnikom Občinskega sveta Občine 
Radovljica (DN UO št. 188/14 z dne 27.06.2014) in statutom KS Begunje.   

Ugotovitve: Nadzorni odbor je na podlagi vpogleda v poslovni register AJPES ugotovil, da 
ima KS Begunje sedež na naslovu: Begunje na Gorenjskem 15C, 4275 Begunje na 
Gorenjskem, svojo davčno številko, svojo matično številko, ter da je bil dne 30.09.1976 
opravljen vpis pri registrskem organu. 

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS-1) 
določa, da krajevne skupnosti ne glede na to ali imajo status pravne osebe ali ne, ne morejo 
imeti svojih statutov. Statut ima lahko na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi le 
občina. Svet krajevne skupnosti pa pri svojem delu smiselno uporablja določbe Statuta občine 
in Poslovnika Občinskega sveta.  

Priporočilo: KS Begunje naj posluje zgolj v skladu s Statutom Občine Radovljica (DN UO št. 
188/14 z dne 27.06.2014), Svet KS Begunje pa naj pri svojem delu smiselno uporablja Statut 
Občine Radovljica in Poslovnik Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO št. 188/14 z 
dne 27.06.2014). 

Organ krajevne skupnosti je Svet krajevne skupnosti. Svet KS Begunje ima 11 članov, eden je 
kmalu po volitvah odstopil iz osebnih razlogov. Nadomestnih volitev za manjkajočega člana 
ni bilo. V mandatu od 2014 do 2018 se je Svet KS Begunje sestal na 18. rednih in eni izredni 
seji. Iz statistike udeležbe članov Sveta KS Begunje na sejah izhaja, da je povprečna udeležba 
72,11 %. Ta podatek pojasnjuje, da so bile sklicane seje vedno tudi sklepčne, vendar 
predsednica Sveta KS Begunje ni zadovoljna z udeležbo nekaterih posameznikov. Zato je 
Svet KS Begunje večkrat odsotne člane Sveta KS Begunje pisno pozval, da so bili izvoljeni 
kot predstavniki posameznih naselij in zastopajo tudi njihova stališča. Predsednica Sveta KS 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
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Begunje je nadalje pojasnila še, da je večina odsotnosti bila upravičena zaradi službenih 
obveznosti. 
 
Priporočilo: Nadzorni odbor priporoča, da je pri iskanju kandidatov za delo v Svetu KS 
Begunje potrebno poiskati ljudi, ki so vredni zaupanja in resno ter odgovorno gledajo na delo 
v Svetu KS Begunje. 
 
Ugotovitve: Nadzorni odbor je ugotovil, da se Svet KS Begunje sestaja po potrebi, sicer pa 
približno na dva meseca. Kot že zgoraj omenjeno je Svet KS Begunje do časa nadzora imel 
18 rednih in eno izredno sejo. Na podlagi te ugotovitve, člani nadzora sklepajo, da Svet KS 
Begunje spoštuje določila Statuta Občine Radovljica in Poslovnika Občinskega sveta Občine 
Radovljica o načinu delovanja sveta krajevne skupnosti in frekvence sklica sej.  
 
Pri pregledu zapisnikov sej Sveta KS Begunje je Nadzorni odbor ugotovil, da vsebujejo vse 
potrebne elemente in so v skladu s Statutom Občine Radovljica in Poslovnika Občinskega 
sveta Občine Radovljica. Zapisniki so napisani pregledno in vsebinsko jasno. 
 
 
Ugotovitve: Člani Nadzornega odbora so ugotovili, da ima KS Begunje tudi Pravilnik o 
gospodarjenju na pokopališču, ki je usklajen z Odlokom o načinu in pogojih izvajanja 
gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti, urejanja pokopališč ter 
pogrebnih svečanosti v Občini Radovljica (UVG, št. 46/99) . 
 

2. PREGLED POGODB IN NAROČILNIC 

 
Nadzorni odbor je vpogledal naslednje podjemne pogodbe sklenjene z: 

- Danico Markelj za vzdrževanje pokopališča in okolice - po potrebi, plakatiranje – po 
potrebi, košnja zelenih površin in urejanje spominskih obeležij. Za opravljeno delo je 
dogovorjen znesek plačila v višini 5,20 EUR neto/uro, 

- Jožico Hrovat za administrativno-tehnična dela – po potrebi (seje, priprava plana, 
gradiv, ...), vzdrževanje poslovnih prostorov KS in z dogovorjenim zneskom plačila 
5,20 EUR neto/uro, 

- Štefanom Novakom za vzdrževanje, čiščenje potoka – rake in z dogovorjenim 
zneskom plačila 5,20 EUR neto/uro in 

- Jožico Šinkovec za odpiranje, vzdrževanje in zapiranje otroškega igrišča, priprava in 
čiščenje poslovilnih vežic 3 ure/pogreb, pregled igral na otroškem igrišču 1 ura/dan 
oziroma po potrebi košnja otroškega igrišča ter z dogovorjenim zneskom plačila 5,20 
EUR neto/uro. 

Ugotovitve: Člani nadzora so ugotovili, da vsi podjemniki pišejo poročila o opravljenem delu, 
naročnik (KS Begunje) jih pregleduje in preverja ter potrjuje, vse v skladu z veljavno 
zakonodajo.  
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Nadzorni odbor je vpogledal tudi avtorsko pogodbo št. 3/2016 sklenjeno med naročnikom 
KS Begunje in avtorjem Petrom Kolmanom iz Zgoše za oblikovanje in urejanje Krajevnih 
novic december 2016, za kar sta dogovorila plačilo 130,00 EUR neto. 

Ugotovitve: Pri pregledu opravil in dokumentov v zvezi z avtorsko pogodbo št. 3/2016 
Nadzorni odbor ni ugotovil nepravilnosti. 

Nadzorni odbor je pregledal še najemne pogodbe in sicer: 

- Najemno pogodbo med najemodajalcem Župnijo Begunje na Gorenjskem in KS 
Begunje, kot najemojemalcem. Najemodajalec je lastnik zemljišča par. št. 56 k.o. 
Begunje v izmeri 16 in 83 m2 in parc. št. 59 k.o. Begunje v izmeri 8 m2, ki ga odda v 
najem za čas 10 (desetih) let od 1. 1. 2011 do 1. 1. 2021. Stranki se dogovorita, da 
Župniji Begunje pripada 500,00 EUR letne najemnine. Letno najemnino za grobove 
določi Občina Radovljica s sklepom Občinskega sveta. 

- Najemno pogodbo med KS Begunje kot najemodajalec in Ivan Cingerle iz Begunj kot 
najemnik. S to pogodbo najemodajalec odda poslovne prostore v najem na naslovu 
Begunje na Gorenjskem 15C, 4275 Begunje na Gorenjskem. Poslovni prostor meri 25 
m2. Poleg poslovnega prostora najemodajalec dovoljuje souporabo vseh drugih 
prostorov, ki so namenjeni uporabi prej navedenega poslovnega prostora (parkirni 
prostor, stopnišče in sanitarije). Najemnik bo najete prostore uporabljal izključno z 
namenom opravljanja založniške dejavnosti. Najemnima za neopremljeni poslovni 
prostor znaša 125,00 EUR mesečno, DDV se ne zaračunava. Tekoči mesečni stroški 
niso vključeni v najemnino in predstavljajo: 10,00 EUR souporaba in čiščenje skupnih 
prostorov, električna energija na osnovi ugotovljene porabe po odštevalnem števcu. 
Najemna pogodba je bila sklenjena 18.11.2016 za dobo enega leta. Najemnik je 
dolžan kriti vse stroške tekočega vzdrževanja najetih prostorov. 

- Najemno pogodbo med KS Begunje in Nino Erzar z Gorice pri Radovljici.  
Najemodajalec odda v najem poslovne prostore na naslovu Begunje na Gorenjskem 
15C, 4275 Begunje na Gorenjskem in sicer poslovni prostor v velikosti 36 m2. Poleg 
poslovnih prostorov  najemodajalec dovoljuje souporabo vseh prostorov, ki so 
namenjeni uporabi navedenega poslovnega prostora (parkirni prostor, stopnišče in 
sanitarije). Najemnica  ima pravico uporabljati navedene prostore za dogovorjeno 
dejavnost – frizerski salon. Stroški najemnine navedenega poslovnega prostora 
znašajo 220,00 EUR, DDV se ne obračuna. Poleg teh stroškov, mora najemnica 
plačati še: stroške komunalnih storitev (voda, kanalizacija v razmerju 15 % KS : 85 % 
Frizerski salon, odvoz odpadkov na osnovi površine prostora), trimesečno čiščenje 
skupnih prostorov (sanitarije, hodnik, stopnišče) in stroške ogrevanja v času kurilne 
sezone na osnovi odčitka na merilnem mestu za energent in v enakem deležu strošek 
omrežnine. Pogodba je bila sklenjena 22.06.2017 in začne veljati s 01.07.2017 – 
sklenjena je za čas enega leta z možnostjo podaljšanja. Najemnica je dolžna kriti vse 
stroške tekočega vzdrževanja najetih prostorov.  

Ugotovitve: Pri pregledu zgoraj navedenih dokumentov in postopkov, ki so rezultirali v 
pregledanih dokumentih, ni bilo ugotovljenih nepravilnosti. 
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Nadzorni odbor je vpogledal tudi naročilnice in postopke povezane z izdajo teh dokumentov 
(npr. nakup računalnika z monitorjem in Office H&B 2016 Slo v vrednosti 1.030,11 EUR, 
naročilo servis kosilnice v višini 55,00 EUR oba naročila skupaj z vračunanim DDV). 

Ugotovitve: Nadzorni odbor je ugotovil, da KS Begunje vodi evidenco naročilnic, izdanih v 
posameznem letu (npr. za leto 2017), kar je v skladu z ZJN-3.  

3. OPREMA, OSNOVNA SREDSTVA IN INVENTURE 

 
Ugotovitve: Pregled osnovnih sredstev KS Begunje je urejen in pregleden, inventurna lista 
sledljiva po datumih nabave posameznega sredstva. Pregledani so bili tudi Pregledi 
obračunane amortizacije opreme in osnovnih sredstev. 
 
Inventure oziroma popis sredstev KS Begunje izvaja vsako leto. 
 

4. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV KS BEGUNJE 

 
Člani Nadzornega odbora so vpogledali tudi v računovodske izkaze – bilanco stanja za 
obdobje od 01.01.2016 do 31.12.2016 in bilanco stanja od 01.01.2017 do 31.12.2017, 
vpogledali so še v javne evidence AJPES, kjer so vpogledali v Poslovno poročilo 
nadzorovanega organa za leto 2017 in v izkaz prihodkov in odhodkov KS Begunje za obdobje 
med 01.01. do 31.12.2017, iz katerega izhaja, da je nadzorovani organ imel: 

- skupaj prihodkov v višini 31.320,00 EUR 

- skupaj odhodkov v višini 32.377 EUR 

- znesek presežka odhodkov nad prihodki v letu 2017 znaša 1.057 EUR. 

 
 
SKLEPNE UGOTOVITVE in PRIPOROČILO: 
 

- Dokumentacija pri KS Begunje je urejena zgledno, in pregledno ter v skladu z Uredbo 
o upravnem poslovanju. 

- Člani nadzora priporočajo naj KS Begunje posluje zgolj v skladu s Statutom Občine 
Radovljica (DN UO št. 188/14 z dne 27.06.2014), Svet KS Begunje pa naj pri svojem 
delu smiselno uporablja Statut Občine Radovljica in Poslovnik Občinskega sveta 
Občine Radovljica (DN UO št. 188/14 z dne 27.06.2014). 

- Nadzorni odbor je ugotovil, da KS Begunje pri finančnem poslovanju spoštuje načela 
gospodarnosti, ekonomičnosti, transparentnosti in sledljivosti sredstev. 

- Pri izvajanju postopkov javnega naročanja spoštujejo določila ZJN-3, ob upoštevanju 
načel: gospodarnosti, učinkovitosti, uspešnosti, kot tudi načela transparentnosti. 

- Evidenco opreme in osnovnih sredstev imajo v KS Begunje urejeno skladno z navodili 
Pravilnika o računovodstvu. 
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- Na koncu tega poročila pa člani Nadzornega odbora izrekajo pohvalo predsednici  
Sveta KS Begunje, ga. Mariji Kavčič - Zupan, ker je s svojo kooperativnostjo 
pripomogla, da je nadzor potekal učinkovito, brez nepotrebnih zapletov pri 
pojasnjevanju posameznih nejasnosti ali dilem. 

 
Člani NO: 

- Cveto Uršič 
- Janez Reš 
- Branko Bajić 
- Bogomir Vnučec                                                
- Gašper Albinini 
- Klemen Erman 

                                                                                                                Drago Finžgar 
                                                                                                                Predsednik NO 
 

 

 

Vročiti:  

- Krajevna skupnost Begunje na Gorenjskem, 
Begunje na Gorenjskem 15C, 4275 Begunje na Gorenjskem. 

- Županu Občine Radovljica. 
- Občinskemu svetu Občine Radovljica. 

 
 
 

 

 

 

 



XVI/8 
 

 
OBČINA RADOVLJICA 

NADZORNI ODBOR 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
 
Številka: 9001-2/2018-10 
Datum: 19.07.2018 
 
Na podlagi 45. člena Statuta Občine Radovljica (Deželne novice, Uradne objave, št. 
188/2014) in 39. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Radovljica (Deželne novice, 
Uradne objave, št. 187/2014) je Nadzorni odbor Občine Radovljica na 24. seji dne 19.07.2018 
sprejel  
 

POROČILO O OPRAVLJENEM IZREDNEM NADZORU V  
JAVNEM ZAVODU TURIZEM IN KULTURA RADOVLJICA  

 

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Radovljica 

1. Nadzorni odbor v sestavi: 
1. Drago Finžgar, predsednik; 
2. Cveto Uršič, podpredsednik; 
3. Janez Reš, član; 
4. Branko Bajić, član; 
5. Bogomir Vnučec, član; 
6. Gašper Albinini, član; 
7. Klemen Erman, član. 

 
2. Poročevalec: 

Drago Finžgar 
 

3. Izvedenec: / 
 

4. Ime nadzorovanega organa/zavoda: 
Javni zavod Turizem in kultura Radovljica, Linhartov trg 9, 4240 Radovljica 

 
UVOD: 
 
Na seji dne 29.06.2017 so se člani Nadzornega odbora pod točko razno seznanili s člankom z 
naslovom »Grenak priokus Festivala čokolade«, ki je bil objavljen dne 09.06.2017 v Deželnih 
novicah. V članku je avtor opozoril še na druge vidike, ki so spremljali organizacijo  Festivala 
čokolade 2017 (izbira izvajalcev, promet, ...), zato so člani Nadzornega odbora pod točko 9 
(razno), dnevnega reda soglasno sprejeli sklep o izvedbi izrednega nadzora javnega zavoda 
Turizem in kultura Radovljica v zadevi zbiranja izvajalcev za Festival čokolade. 
V zvezi s tem je bil odrejen izredni nadzor v javnem zavodu Turizem in kultura Radovljica. 
Na podlagi sklepa št. 9001-2/2018 z dne 31.01.2018 so člani Nadzornega odbora: Janez Reš, 
Bogomir Vnučec in Cveto Uršič dne 15.02.2018 ob 16.00 uri opravili izredni nadzor v 
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javnem zavodu Turizem in kultura Radovljica. Izredni nadzor je obsegal pregled postopka 
zbiranja izvajalcev za Festival čokolade 2017. 
 
UGOTOVITVE: 
 

1. V Deželnih novicah dne 09.06.2017 je bil na strani 4 v rubriki »Prejeli smo« objavljen 
članek z naslovom »Grenak priokus Festivala čokolade«. V tem članku je avtor 
izpostavil še drug vidik te prireditve. Lastnik vinoteke Sodček, ki je locirana ob vhodu 
v staro mestno jedro in je registrirana za opravljanje gostinske dejavnosti in trgovine 
na debelo in drobno, je pojasnil, da so bili edini od gostincev na Linhartovem trgu, ki 
niso imeli možnosti najeti občinskih površin za čas festivala. Avtor je v članku tudi 
navedel, da parkirni prostori, ki so za njihovo dejavnost nujno potrebni, predstavljajo 
problem vse leto. Ta težava pa je še večja v času festivala. Tako je dostop v petek in 
soboto, ko ima sicer vinoteka v trgovini največ prometa, popolnoma onemogočen. S 
hotelskimi verigami imajo sklenjene pogodbe, po katerih so zavezani, da naročeno 
blago dostavijo v 24 urah, skladišče pa imajo na Linhartovem trgu in zato to 
predstavlja velik problem. 

 
Glede na njihovo lokacijo in 22-letno tradicijo, ter dejstvo da vinoteko priporočajo 
svetovni popotniški vodniki, kar le še dodatno potrjuje misel avtorja, da s tem 
promovirajo Radovljico kot tako. 
 
Javni zavod Turizem in kultura Radovljica ima v svojem statutu navedeno, da bo 
deloval v promociji turizma dejavnosti občanov Radovljice.  
 
Avtor članka je zato pričakoval, da bo imel prednost pri najemu občinskih površin, ne 
pa da je to priložnost dobil drug izvajalec in sicer isti kot prejšnje leto, ki je svojo 
gostinsko dejavnost opravljal v prireditvenem šotoru. Avtorja članka sicer ta izvajalec 
ne moti, saj je omenjeni izvajalec svojo gostinsko dejavnost opravljal v prireditvenem 
šotoru, vendar pa pri tem opozarja na posledico, ki se je odražala v dejstvu, da so v 
vinoteko Sodček hodili po svežo vodo, zaposleni od gostincev, ki so sodelovali na 
festivalu pa so uporabljali sanitarije vinoteke, enako pa tudi večina obiskovalcev 
festivala. 
 

2. Člani nadzora so vpogledali v dokument »Javno povabilo k oddaji ponudbe za nudenje 
gostinskih storitev na prireditvi 6. Festival čokolade Radovljica«. Iz dokumenta izhaja, 
da je naročnik (javni zavod Turizem in kultura Radovljica)  kot cilj javnega povabila 
navedel željo pridobiti ponudnika gostinskih storitev na tem festivalu.  

Pod točko 3 javnega povabila je kot predmet javnega povabila med drugim navedeno, 
da mora ponudnik poleg gostinske ponudbe v šotoru »GOSTILNA« zagotoviti 
ponudbo pijače, lahko pa tudi hrane, na vsaj še treh lokacijah, ki so ločene od 
glavnega šotora »GOSTILNA«. Navedeno je tudi, da obvezna participacija izbranega 
ponudnika znaša 5.000 EUR+DDV. Poleg tega je navedeno še, da ponudnik, ki bo 
vplačal participacijo in sklenil pogodbeno razmerje z naročnikom bo edini ponudnik 
gostinskih storitev na celotnem prizorišču 6. Festivala čokolade, poleg obstoječih 
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gostinskih obratov, ki poslujejo v  mestnem jedru in ob prizorišču festivalskega 
dogajanja. Pojasnjeno je, da bo festival potekal od 21. do 23. aprila 2017 in predviden 
obratovalni čas šotora in ostalih lokacij. V nadaljevanju javnega povabila so določeni 
še pogoji za kandidiranje, vsebina ponudbe, merila, oddaja ponudbe in dodatne 
informacije. 
 
Na javno povabilo se je odzval en ponudnik (KOTA-ŽAR). V ponudbi z dne 14.03. 
2017 je navedel pester nabor hrane, ki bi jo nudil v gostinskem šotoru in sicer od 
pečenega mesa, hot-dogov, kranjske klobase, pikantne klobase, raznih solat, kot tudi 
našteto pestro izbiro raznih prilog, sladic; navedel je ponudbo pijač, ki bi bila na voljo 
na vseh lokacijah in v točki ponudbe hrane na posebnih treh lokacijah je ponudnik 
navedel razne prigrizke in sladice. Tudi za ceno udeležbe na prireditvi se je bil 
ponudnik KOTA-ŽAR pripravljen pogajati. 
 
Iz dokumentov omenjenega javnega povabila izhaja, da je javni zavod Turizem in 
kultura Radovljica dne 24.03.2017 sprejel odločitev o oddaji povabila, kjer iz 
dispozitiva odločitve izhaja, da se za nudenje gostinskih storitev na prireditvi 6. 
Festival čokolade ne izbere nobenega ponudnika in da se postopek oddaje povabila 
ponovi. Medtem, ko je iz obrazložitve odločitve razvidno, da je naročnik pridobil eno 
ponudbo za nudenje gostinskih storitev na 6. Festivalu čokolade in sicer ponudbo 
ponudnika KOTA-ŽAR. Nadalje izhaja še, da je naročnik ugotovil, da mora glede na 
postavljene pogoje iz povabila ponudbo ponudnika zavrniti.  
 
Direktorica javnega zavoda Turizem in kultura Radovljica je ob nadzoru pojasnila, da 
se za KOTA-ŽAR niso odločili iz razloga, ker gre pri ponudniku za mesne jedi, ki pa 
ne sodijo na festival čokolade. Zato je sama poklicala družbo Jezeršek gostinstvo, s 
katero so že sodelovali leto poprej in jo povabila k sodelovanju. Slednja je na festivalu 
ponujala razne sendviče in drugo. Omenjeni družbi ni bilo treba plačati  udeležbe na 6. 
Festivalu čokolade. Postopek oddaje javnega povabila pa javni zavod ni ponovil.  
 
Ugotovitve: Pri pregledu dokumentacije v zvezi z javnim naročilom gostinskih 
storitev na prireditvi 6. Festival čokolade so člani Nadzornega odbora ugotovili, da 
ponudnik KOTA-ŽAR ni ponujal zgolj mesne jedi, temveč je ponujal tudi hot-doge, 
prigrizke in sladice kot sta baklava in jabolčni zavitek.  
Odločitev, da se ne izbere noben ponudnik (prijavil se je samo KOTA-ŽAR) je bila 
sprejeta dne 24.03.2017, kar izhaja iz datuma na dokumentu. Medtem, ko iz ponudbe 
JEZERŠEK GOSTINSTVO, d.o.o. izhaja, da je ponudba slednjega datirana na 17.03. 
2016 – torej je javni zavod Turizem in kultura Radovljica uporabil ponudbo družbe 
JEZERŠEK GOSTINSTVO iz leta 2016. V njihovi ponudbi pa so prav tako navedeni 
hot-dogi, sledijo sendviči s kraškim zašinkom, sendviči s šunko, jajčni vlivanci po 
pastirsko z jajcem in slanino, kranjska klobasa z gorčico in hrenom, ter razne sladice 
od Jezerškovega šmorna s čežano, Blejska kremšnita in potičke. 
Torej sta prigrizke, sladice, hot-doge in kranjske klobase ponujala tako KOTA-ŽAR 
kot tudi JEZERŠEK GOSTINSTVO.  
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Člani Nadzornega odbora so ugotovili, da je obrazložitev razloga o odločitvi neizbora 
ponudnika KOTA-ŽAR, češ da ponudnik ni izpolnjeval pogojev iz povabila, preveč 
splošna (ohlapna). Sicer pa iz točke 3 (predmet javnega povabila) javnega povabila 
izhaja, da mora ponudnik v šotoru »GOSTILNA« zagotoviti ponudbo pijače, lahko pa 
tudi ponudbo hrane. Naročnik  tega pogoja (ponudbo hrane) ni posebej jasno opredelil 
(definiral) in bi zaradi splošne navedbe (ponudba hrane) to ponudbo moral sprejeti, ali 
pa bolj natančno utemeljiti - pojasniti razlog odločitve o neizboru. 
 
Nadzorni odbor je v zvezi  s tem ugotovil še, da javni zavod Turizem in kultura 
Radovljica sploh nima nobenega dokumenta/zabeležke o dogovarjanju/izbiri družbe 
JEZERŠEK GOSTINSTVO za izvajanje gostinske ponudbe v šotoru »GOSTILNA« 
in na še treh lokacijah, ki so ločene od glavnega šotora »GOSTILNA«, na Festivalu 
čokolade 2017, čeprav bi jo po ZJN-3 moral imeti.  

 
3. V zvezi s Festivalom čokolade so člani nadzora vpogledali še finančno plat te 

prireditve. Zato so vpogledali v promet stroškov in prihodkov omenjenega festivala, ki 
so razvidni iz finančne kartice. Slednja na strani 5 izkazuje seštevek stroškov, ki 
znašajo 191.534,37 EUR, medtem ko vsota prihodkov znaša 150.604,92 EUR. Torej 
so bili odhodki za 40.929,45 EUR nad prihodki. 

 
Direktorica je ob nadzoru pojasnila, da so manko pokrili iz sredstev ustanoviteljice, 
torej Občine Radovljica, ki jim je ta sredstva nakazala za promocijo Občine 
Radovljica. 
 
Predviden strošek Festivala čokolade 2017 je bil 45.000,00 EUR, kar izhaja tudi iz 
zapisnika 7. redne seje Sveta javnega zavoda Turizem in kultura Radovljica z dne 
25.01.2017 pod točko 2 dnevnega reda (potrditev programa dela in finančnega načrta 
2017).  
 
Iz zapisnika 11. redne seje Sveta javnega zavoda Turizem in kultura Radovljica  z dne 
10.10.2017 pod točko 5 dnevnega reda, kjer so člani Sveta obravnavali »Festival 
čokolade 2017, prihodki, odhodki, razlika« izhaja, da je direktorica zavoda na seji 
podala finančno poročilo o 6. Festivalu čokolade, iz katerega je razvidno, da je razlika 
med prihodki in odhodki - 40.909,45 EUR. Iz zapisnika izhaja še, da se ta razlika 
pokrije iz načrtovanih javnih sredstev namenjenih za Festival čokolade. V 
nadaljevanju pa izhaja tudi, da se v zvezi z organizacijo Festivala čokolade pojavlja   
problem parkiranja, zato se je na Občino Radovljica že posredovala ustna pobuda o 
organizaciji parkiranja na vzletni stezi letališča Lesce in organizacijo prevozov na sam 
festival. Kot izhaja iz zapisnika, bo v zvezi s tem potrebno razmisliti o večjih akcijah 
javnih prevozov skupaj s Slovenskimi železnicami in avtobusnimi prevozniki. 
 
Člani Sveta javnega zavoda Turizem in kultura so na tej seji ugotovili, da se odhodki 
razlikujejo tudi od načrtovanega, zato opozarjajo, da se je v bodoče o cenah potrebno 
pogovarjati veliko prej, kar posledično pomeni, da so cene dogovorjene vsaj tri tedne 
pred festivalom in pogodbe že sklenjene. 
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Iz zapisnika izhaja še, da ker iz poročila niso natančno razvidni prihodki (sponzorstvo, 
prihodki od prodaje kuponov ...) in odhodki, na predlog članice Sveta direktorica 
pripravi natančno razčlenjeno specifikacijo prihodkov in odhodkov primerjalno tudi z 
načrtovanim in preteklim letom in ga posreduje članom Sveta.  

 
Ugotovitve: Člani nadzora ugotavljajo, da pri izkazovanju prihodkov velja splošno 
načelo, da so prihodki za izvajanje javne službe vsi prihodki, ki jih javni zavod prejme 
za opravljeno storitev javne službe. K prihodkom od prodaje blaga in storitev na trgu 
spadajo le tisti prihodki, ki jih javni zavod ustvari s prodajo tistega blaga in storitev, ki 
niso opredeljene kot javna služba. 
 
Razmejevanje odhodkov je povezano s spremljanjem stroškov po stroškovnih mestih, 
mestih odgovornosti in kontih. Pri ugotavljanju poslovnega izida posameznega konta 
naj bi javni zavodi na eni strani kot neprofitne organizacije, v delu ko gre za dejavnost 
javne službe, poslovali s pozitivno ničlo, na drugi strani pa jim je dovoljeno (kar je 
sicer v protislovju z neprofitnim značajem javnega zavoda) pri tržni dejavnosti 
maksimizirati dobiček (presežek prihodkov nad odhodki). 
 
Kljub temu, da gre pri Festivalu čokolade za promocijo  Občine Radovljica, katera za 
to namenja tudi sredstva, je zato utemeljeno pričakovati, da bo javni zavod Turizem in 
kultura Radovljica poleg promocije hkrati poskrbel kot dober gospodar še za finančni 
izid in se pri poslovanju približal vsaj pozitivni ničli.  

 
4. Glede na to, da je ena od primarnih nalog javnega zavoda Turizem in kultura 

Radovljica promocija kraja Radovljica, zato so člani nadzora vpogledali 
dokumentacijo v zvezi z naročilom izdelave nove spletne strani www.radolca.si. Iz 
predloženih dokumentov izhaja, da je javni zavod Turizem in kultura Radovljica po 
predlogu za izdajo naročilnice z dne 14.06.2017 za izdelavo nove spletne strani 
www.radolca.si izmed treh ponudnikov izbral ponudnika Element Lab, d.o.o., 
Litostrojska cesta 56, 1000 Ljubljana, ker je ponudil najnižjo ceno. Zato je javni zavod 
Turizem in kultura Radovljica izdal naročilnico št. 150/2017 z dne 14.06.2017 temu 
ponudniku. 

Iz računa št. 00453-2017 z dne 27.07.2017 družbe z omejeno odgovornostjo Element 
Lab izhaja, da vrednost opravljene storitve znaša 2.676,00 EUR vključno z 
obračunanim 22 % DDV. Brez DDV znesek računa predstavlja vrednost 2.193,44 
EUR.  
 
Ugotovitve: Člani nadzora ugotavljajo, da gre v tem primeru za javno naročilo pri 
katerem je ocenjena vrednost brez DDV nižja od mejne vrednosti določenih v 21. 
členu ZJN-3.  Prav tako so ugotovili, da javni zavod Turizem in kultura Radovljica v 
času med 01.04.2016 (uveljavitev ZJN-3 in prenehanje veljavnosti ZJN-2 in vseh 
podzakonskih aktov sprejetih na podlagi ZJN-2) in 10.10.2017 (dan uveljavitve 
Navodila o kroženju knjigovodskih listin in vodenju poslovnih knjig) ni imel internega 
akta (navodila), s katerim bi bilo urejeno področje postopkov (in listin) javnih naročil 
po ZJN-3. 

 

http://www.radolca.si/
http://www.radolca.si/
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PRIPOROČILA, PREDLOGI IN UGOTOVITVE: 
 
- Nadzorni odbor je ugotovil, da javni zavod Turizem in kultura Radovljica še vedno ne 

vodi evidence javnih naročil, katerih ocenjena vrednost je nižja od mejnih vrednosti 
določenih v ZJN-3 (člen 21 in 106). Na odpravo te pomanjkljivosti je bil javni zavod 
Turizem in kultura Radovljica opozorjen že s poročilom o opravljenem izrednem 
nadzoru, št. 9001-8/2017-5 z dne 29.06.2017. 

- Z ravnanjem opisanim v prejšnji alineji tako javni zavod Turizem in kultura Radovljica 
pri svojem poslovanju krši načela: gospodarnosti, učinkovitosti, uspešnosti in predvsem 
transparentnosti na katerih temeljita določbi tako 21. kot 106. člena ZJN-3. 

- Glede na navedene ugotovitve Nadzorni odbor od javnega zavoda Turizem in kultura 
Radovljica pričakuje, da bo tokrat spoštoval priporočila Nadzornega odbora in dosledno 
sledil določbam ZJN-3. 

- Pri organizaciji posameznih dogodkov, vključno s Festivalom čokolade, naj javni zavod 
posluje tako, da se poslovanje dogodka zaključi vsaj s pozitivno ničlo in se izogiba 
neracionalnega in netransparentnega trošenja javnih sredstev z izgovorom, da gre za 
promocijo Občine Radovljica. Javni zavod Turizem in kultura Radovljica naj z javnimi 
sredstvi ravna racionalno, ekonomično in gospodarno. 

- Nadzorni odbor nalaga Svetu javnega zavoda Turizem in kultura Radovljica, da na 
naslednji seji obravnava poročili o opravljenih izrednih nadzorih v javnem zavodu 
Turizem in kultura Radovljica, ter se o njih opredeli in o tem obvesti Nadzorni odbor 
Občine Radovljica.  
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Javni zavod Turizem in kultura Radovljica je dne 09.04.2018 posredoval odzivno poročilo ter 
stališča glede osnutka poročila o opravljenem izrednem nadzoru v Javnem zavodu Turizem in 
kultura Radovljica. Nadzorni odbor je na 22. seji dne 25.04.2018 obravnaval odzivno 
poročilo. Na podlagi pregledane dokumentacije, so člani Nadzornega odbora zaprosili za 
dodatna pojasnila in dokazila na podlagi navedb v odzivnem poročilu. Javni zavoda Turizem 
in kultura Radovljica je dne 09.05.2018 posredoval odgovor, v katerem je navedel, da 
pozivajo Nadzorni odbor, da poziv z dne 26.04.2018 utemelji z navedbo pravnih podlag, ki 
naj bi Javnemu zavodu Turizem in kultura Radovljica nalagale, da mora razpolagati s 
tovrstnimi dokazili. Nadzorni odbor je dne 25.05.2018 posredoval pravne podlage na podlagi 
katerih mora nadzorovani organ in odgovorne osebe Nadzornemu odboru predložiti vso 
potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopku nadzora, dajati pojasnila, ter odgovoriti na 
ugotovitve, ter ponovno pozvalo Javni zavod Turizem in kultura Radovljica za posredovanje 
vse zahtevane dokumentacije. Odgovor Javnega zavoda Turizem in kultura Radovljica z dne 
06.06.2018 je bil, da je javni zavod z Nadzornim odborom v postopku nadzora ves čas 
ustrezno sodeloval, da so bili Nadzornemu odboru predloženi vsi podatki in evidence, ki jih je 
javni zavod dolžan voditi, prav tako je javni zavod na ugotovitve nadzornega odbora 
odgovoril. 
 
 
Člani NO: 

- Cveto Uršič 
- Janez Reš 
- Branko Bajić 
- Bogomir Vnučec                                                
- Gašper Albinini 
- Klemen Erman 

                                                                                                                Drago Finžgar 
                                                                                                                Predsednik NO 

 
 
 
 
 
 
 

Vročiti: 
- Javni zavod Turizem in kultura Radovljica,  

Linhartov trg 9, 4240 Radovljica. 
- Županu Občine Radovljica. 
- Občinskemu svetu Občine Radovljica. 
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OBČINA RADOVLJICA 

NADZORNI ODBOR 
 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
 
Številka: 9001-12/2018-5 
Datum: 06.09.2018 
 
Na podlagi 45. člena Statuta Občine Radovljica (Deželne novice, Uradne objave, št. 
188/2014) in 39. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Radovljica (Deželne novice, 
Uradne objave, št. 187/2014) je  Nadzorni odbor Občine Radovljica na 25. seji dne 
06.09.2018, sprejel  

POROČILO  
O OPRAVLJENEM NADZORU  

 RAZPOLAGANJA S PREMOŽENJEM  
OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2017  

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Radovljica 

1. Nadzorni odbor v sestavi: 
1. Drago Finžgar, predsednik; 
2. Cveto Uršič, podpredsednik; 
3. Janez Reš, član; 
4. Branko Bajić, član; 
5. Bogomir Vnučec, član; 
6. Gašper Albinini, član; 
7. Klemen Erman, član. 

 
2. Poročevalec: 

Drago Finžgar 
3. Izvedenec: / 

 
4. Ime nadzorovanega organa/zavoda: 

Občina Radovljica, Gorenjska cesta  19, 4240 Radovljica 
 

UVOD 

Nadzor je bil opravljen dne 23.05.2018 na podlagi sklepa o izvedbi nadzora št. 9001-12/2018 
z dne 16.05.2016 Občine Radovljica. Nadzor se je opravljal za poslovno leto 2017. 

Nadzor so opravili člani NO Občine Radovljica Bogomir Vnučec, Drago Finžgar, Cveto Uršič 
in Gašper Albinini v prostorih  Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica. 

Nadzor je obsegal naslednja področja: 
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1. Pregled najemnih pogodb za stanovanja, 
2. Pregled drugih proračunskih postavk, 
3. Tožbe, odškodninski zahtevki in izvensodni postopki. 
 
UGOTOVITVE: 
 
1. Pregled najemnih pogodb za stanovanja;  

- DODELJEVANJE NEPROFITNIH NAJEMNIH STANOVANJ 
 
V mesecu marcu 2017 je bil objavljen Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v 
Občini Radovljica v najem. Na razpis se je prijavilo 47 prosilcev. Na podlagi razpisa je bilo 
izdanih 36 odločb o uvrstitvi na prednostni listi »A« (35) in listo »B« (1) za dodelitev 
neprofitnih stanovanj v najem. 4 vloge so bile zavrnjene, 5 vlog je bilo s sklepom zavrženih, 
ker prosilci niso v roku dopolnili vloge in pri 2 vlogah sta prosilca odstopila od vloge. 
Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem opredeljuje razvrstitev prosilcev na 
dve listi, in sicer na listo A, na katero se uvrstijo prosilci, ki z nižjim dohodkom na 
družinskega člana niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe in varščine, in na listo B, na 
katero so uvrščeni prosilci, ki so glede na socialne razmere zavezanci za plačilo lastne 
udeležbe in varščine ob najemu stanovanja. Prednostna lista je postala pravnomočna 
29.11.2017. Na podlagi prednostne liste, veljavne do 29.11.2017, je bilo v letu 2017 
dodeljeno 1 stanovanje za nedoločen čas. V letu 2017 je bilo dodeljena tudi 1 bivalna enoto za 
določen čas. 
  
Stanovanje, ki je bilo dodeljeno v letu 2017: 

- Cankarjeva ulica 31B, 4240 Radovljica, stanovanje v skupni izmeri 37,06 m2, 
označeno z ID znakom 2156-473-8, mesečna neprofitna najemnina znaša 97,55 EUR in 
je bilo dodeljeno prosilcu z enim družinskim članom v skladu s 14. členom Pravilnika 
o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem. 

Bivalna enota, ki je bila dodeljena v letu 2017: 
- Kropa 3B, 4245 Kropa, stanovanje v skupni izmeri 57,83 m2, označeno z ID znakom 

2165-206-5, mesečna neprofitna najemnina znaša 137,17 EUR in je bilo dodeljeno 
prosilcu z enim družinskim članom v skladu s 14. členom Pravilnika o dodeljevanju 
neprofitnih stanovanj v najem. 

- SUBVENCIONIRANJE NAJEMNIN IN IZREDNE POMOČI PRI UPORABI STANOVANJA 
 
Občina socialno šibkim občanom pomaga z enkratnimi denarnimi pomočmi in subvencijami 
za plačilo najemnine v skladu s Stanovanjskim zakonom, z Zakonom o uveljavljanju pravic iz 
javnih sredstev ter Uredbo o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih 
ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin. Višina subvencije znaša 
do 80% neprofitne najemnine za primerno stanovanje. 
Za dodeljevanje subvencij najemnin je pristojen Center za socialno delo. V mesecu decembru 
2017 je subvencionirano neprofitno najemnino prejelo 64 upravičencev. 
 
V skladu s stanovanjskim zakonom pa imajo pravico do subvencioniranja najemnin tudi 
najemniki tržnih stanovanj. Le-to lahko uveljavljajo pod pogoji, da so se prijavili na zadnji 
javni razpis za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja v občini stalnega bivališča ali je 
od zadnjega razpisa preteklo več kot leto dni, ob tem, da izpolnjujejo dohodkovne cenzuse, 
opredeljene v stanovanjskem zakonu, in druge pogoje glede premoženjskega stanja, določene 
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s predpisi o socialnem varstvu. S tem ukrepom je olajšano plačilo najemnin najemnikom, ki 
sicer izpolnjujejo vse pogoje za subvencije, vendar zaradi čakalnih dob ne morejo pridobiti 
neprofitnega stanovanja in s tem subvencije k najemnini. V decembru 2017 je subvencijo za 
tržno najemnino stanovanja prejelo 10 upravičencev.  
 
Občina je v letu 2017 v skladu z zakonom zagotovila sredstva za subvencioniranje najemnin 
na postavki 41001 v višini 82.958,30 EUR. 
 
Pri nadzoru ni bilo ugotovljenih nepravilnosti. 
 

2. Pregled drugih proračunskih postavk;  

Po metodi na »preskok« so bile pregledane sledeče proračunske postavke: 
 
41025 javni razpis: sofinanciranje  programov humanitarnih in invalidskih organizacij,  
drugih socialnovarstvenih društev in organizacij 
Pregledana je bila dokumentacija  Javnega razpisa za sofinanciranje preventivnih programov 
socialnega varstva in programov socialno humanitarnih in invalidskih organizacij in društev v 
letu 2017 št. 41010-54/2017 z dne 23. 2. 2017 (sklep o začetku razpisa, javni razpis z razpisno 
dokumentacijo, obrazec za ocenjevanje, poročilo o odpiranju vlog, zapisnik o ocenjevanju in 
vrednotenju vlog,  podpisane pogodbe in končna poročila).  Na razpis se je prijavilo 19 
organizacij.  

Nadzorni odbor v postopku izvedbe javnega razpisa ni  ugotovil nobene nepravilnosti. 
 
 
40714 Zdravstveni dom Radovljica 
Pregledani sta bili dokumentaciji v zvezi z Rekonstrukcijo in prizidavo Zdravstvenega doma 
Radovljica – izdelava projektne dokumentacije PGD in PZI ter nakupom opreme za projekt 
Oživimo srce.  
 
Za rekonstrukcijo in prizidavo ZD Radovljica so bili pridobljene tri ponudbe (STVAR 
PROJEKTIRANJE, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana; Atelje prizma, Cesta maršala Tita 7, 
Jesenice; Aparh, arhitekturno podjetje, Aleš Peternel s.p., Predoslje 85b, Kranj).   Komisija je 
pregledala vse prijave in predlagala sklenitev pogodbe s ponudnikom (STVAR 
PROJEKTIRANJE, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana, ki je podal najnižjo ponudbo (predlog št. 
43010-0144/2017-8 z dne 12.6. 2017), s katerim je bila tudi podpisana pogodba. 
 
Pregledana je bila tudi dokumentacija  za nakup defibrilatorja za šolanje. Pridobljene so bile 
tri ponudbe (predlog z dne 24.3.2016) in izbran najcenejši ponudnik Defib GmbH podružnica 
v Sloveniji.   
Nadzorni odbor v postopku izvedbe javnega razpisa ni  ugotovil nobene nepravilnosti. 
 
48265 Grajski park – obnova 
Pregledana je bila dokumentacija v povezavi z javnim naročilom  za rekonstrukcijo 
vzhodnega opornega zidu grajskega parka v  Radovljici. 
 
Na podlagi sklenjenega okvirnega sporazuma za izvajanje GOI del tekočega in investicijskega 
vzdrževanja št. sporazuma 4301-0012/2016 z dne 21.09.2016 je naročnik povabil tri  
sklenitelje okvirnega sporazuma za Sklop 1 (gradbeno obrtniška dela) k oddaji ponudbe za 
izvedbo rekonstrukcije. Pravočasno je  prispela ponudba enega ponudnika Adaptacije-
vzdrževanje, Ribičičeva ulica 21, Ljubljana, katerega ponudba je bila tudi sprejeta in z njim 
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podpisana pogodba (12. 4. 2017). K osnovni pogodbi sta bila kasneje podpisan dva aneksa s 
katerima  se je podaljšal rok za izvedbo del zaradi  neugodnih vremenskih razmer ob začetku 
izvajanja del, odkritja arheoloških najdb in izvedbe dodatnega podbetoniranja  temeljev 
opornega zidu. 
 
Nadzorni odbor v postopku izvedbe javnega razpisa ni  ugotovil nobene nepravilnosti. 
 
 
NRP 045017 – Pločnik v lipniški dolini 
42050000 investicijsko vzdrževanje in izboljšave 
V letu 2017 so bili izvedeni 3 postopki v skupni vrednosti 13.236,22€. Vsak je bil pregledan: 

• Asfaltiranje avtobusne postaje Lipnica. Vrednost 6.199,99€. 
Pridobljena ena ponudba, katera je bila tudi sprejeta.   
Izbrani ponudnik je bil GGD Kranj d.d.. Kot obrazložitev za izbor edine ponudnika je 
zavedeno, da bo delo opravljal izbrani vzdrževalec lokalnih cest, ki ima pogodbo 4301-
0004/2016, kot najugodnejši ponudnik.  
GGD je pripravil podroben predračun, kjer je bilo mikro opredeljeno, kaj točno bodo delali, 
kolikšna je količina, cena ter tako skupna vrednost voziščne konstrukcije. Vrednost računa je 
enak predhodnemu predračunu. 
Smatramo, da je v tem primeru način izbora primeren, tako tudi celoten postopek izvedbe. 
 
Nadzorni odbor v postopku izvedbe  razpisa ni  ugotovil nobene nepravilnosti. 
 

• Avtobusna postaja v lipniški dolini. Vrednost 5.244,78€. 
Dne 5.7.2017 je bil potrjen sklep o začetku postopka za izvedbo javnega naročila – postavitev 
avtobusne nadstrešnice v lipniški dolini.  
Pridobljene so bile 3 ponudbe, izbrano je bilo podjetje Lešnik Lenart d.o.o., kateri je ponudil 
najnižjo ceno.  
 
Nadzorni odbor v postopku izvedbe razpisa ni  ugotovil nobene nepravilnosti. 
 

• Temeljna plošča za avtobusno postajo Lipnica. Vrednost 1.791,45€. 
Dne 5.7. 2017 je bil potrjen sklep o začetku postopka za izvedbo javnega naročila - Postavitev 
avtobusne nadstrešnice v lipniški dolini – temeljna plošča 
Občina je poslala povabilo za oddajo ponudbe na različne naslove, oddali so popis del. 
Pridobljene 3 ponudbe; Dolenc d.o.o., M Skala d.o.o., Mirko Mežek s.p. 
Najugodnejša ceno brez DDV je imel M Skala d.o.o. kar je bil tudi razlog za izbor ponudnika. 
 
Nadzorni odbor v postopku izvedbe javnega razpisa ni  ugotovil nobene nepravilnosti. 
 
 
NRP 081031 – rekreacijski park Vrbnje 
42050000 – Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 
V letu 2017 so bili izvedeni 3 postopki v skupni vrednosti 8.059,99€. Vsak je bil pregledan: 

• Izdelava betonskih tal v objektu za vadbo v športnem parku Vrbnje.  Vrednost 
2.754,43€. 
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Iz predloga za izdajo naročilnice je razvidno, da sta bili pridobljeni dve ponudbi. Ena ponudba 
je bila pisna, druga pa telefonska. Izbran je bil ponudnik, ki je podal nižjo ceno. 

V tem primeru gre za gradbeno delo, kjer je v večini primerov potrebno teren osebno videti 
ali pa občina k povpraševanju izda tudi popis dela. V tem primeru je tako ponudbo oddal 
Vovk Pro d.o.o.  Natančno je specificirano kaj bo potrebno narediti, kakšen material se 
potrebuje, kakšne so količine (metri oziroma ure),.. 
Drugi ponudnik Imeroski d.o.o. je ponudbo oddal telefonsko, vrednost le te je bila višja kot 
Vovk Pro. 
 
Nadzorni odbor v postopku izvedbe javnega razpisa ni  ugotovil nobene nepravilnosti. 
Priporočilo : pri delih kjer je potrebno preveriti specifikacije za točno priprave 
ponudbe, predlagamo da je pridobljena ponudba vedno pisna, z namenom lažje 
primerjave in tudi večje transparentnosti. 
 
Občina Radovljica je v odzivnem poročilu z dne 03.08.2018 pojasnila, da Občinska 
uprava postopke dosledno izvaja skladno z veljavnimi Navodili o oddaji javnih naročil v 
Občini Radovljica. Ob tem bo priporočilo upoštevala v največji možni meri. 

• Kovinska omara Športni park Vrbnje. Vrednost 2.865,56€. 
Pridobljene tri ponudbe; Agrokovina d.o.o., GB sistemi d.o.o., Košnik d.o.o. 
Ponudniki so bili seznanjeni s projektnimi zahtevami, izbran je bil cenovno najnižji ponudnik, 
to je Agrokovina d.o.o. 
Postopek je bil izveden pravilno, napak ni bilo ugotovljenih. 

• Lesena fasada kovinske omare za Športni park Vrbnje. Vrednost: 2.440,00€ 
Pridobljeni dve ponudbi in sicer od Mizarstvo Karmen d.o.o. iz naslova Vrbnje 18a ter Jure 
Debeljak s.p. iz naslova Vrbnje 18b. 
Ponudnika sta bila seznanjena s projektnimi zahtevami, izbran je bil cenovno nižji ponudnik, 
to je Mizarstvo Karmen d.o.o. 
 
Nadzorni odbor v postopku izvedbe javnega razpisa ni  ugotovil nobene nepravilnosti. 
Priporočilo, da se v podobnih primerih poskusi pridobiti tudi dodatno ponudbo 
nevtralnega podjetja, kateri bi mogoče lahko za isto storitev ponudil nižjo ceno. 

Občina Radovljica je v odzivnem poročilu z dne 03.08.2018 pojasnila, da Občinska 
uprava postopke dosledno izvaja skladno z veljavnimi Navodili o oddaji javnih naročil v 
Občini Radovljica. Ob tem bo priporočilo upoštevala v največji možni meri. 

 
PP:3035 – Davek na dobitke od iger na srečo 
Konto 70440300 – Davek na dobitke od iger na srečo 
Po Zakonu o davku na dobitke pri klasičnih igrah na srečo (URL 24/2008), po 1. odstavku v 
4.členu (pripadnost davka) prihodek od davka na dobitke pripada proračunu občine, v kateri 
ima davčni zavezanec stalno prebivališče. 

Zavezanec za plačilo davka na dobitke je dobitnik, ki v skladu z zakonom, ki ureja igre na 
srečo, pri klasičnih igrah na srečo pridobi dobitek, plačnik davka na dobitke pa je prireditelj 
igre na srečo. Davčna osnova je v vrednosti pridobljenega dobitka. 
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Davek, ki pripada Občini zbira FURS in prenakaže na podračun občine Radovljica. 

Na kartici finančnega knjigovodstva Občine Radovljica je bilo iz tega naslova v letu 2017 
zavedenih 32 knjižb- prihodkov v skupni vrednosti 3.934,87€. 

Zakonodaja je urejena, ni bilo ugotovljenih napak, da Občina Radovljica temu zakonu 
ne bi sledila. 

 
PP:3204 – Koncesijska dajatev od posebnih iger na srečo 
Konto 71030900 – Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo 
Obveznost za obračunavanje in plačevanje koncesijske dajatve od prirejanja iger na srečo na 
območju Republike Slovenije (RS) ureja Zakon o igrah na srečo. Osnova za obračun so 
prejeta vplačila za udeležbo v posamezni vrsti igre, zmanjšana za izplačane dobitke za 
posamezno vrsto teh iger. Dajatev v višini 2,2% je prihodek Fundacije za financiranje 
invalidskih in humanitarnih organizacij  ter dodatnih 2,2% je prihodek Fundacije za šport. Od 
preostalega dela je 50% prihodek proračuna RS, kateri se nameni za razvoj in promocijo 
turizma, 50% pa se nameni lokalnim skupnostim v zaokroženem turističnem območju. 

Občine Radovljica, Bled in Žirovnica so uvrščene v zaokroženo turistično območje, med 
njimi pa od začetka leta 2004 velja pogodba (33301-5/2005 za Občino Radovljica)  o delitvi 
koncesijske dajatve iz naslova prirejanja iger na srečo, kjer je zapisano, da se koncesijska 
dajatev deli po določenem ključu. Dne 30.11.2009 je bila sklenjena sodna poravnava Opr. IP 
85/2008 – M 178/2009, kjer se je delitev spremenila. Od začetka leta 2013 se koncesijska 
dajatev deli v razmerju  Radovljica 45%, Bled 45% ter Žirovnica 10%. 

Na kartici finančnega knjigovodstva Občine Radovljica je bilo iz tega naslova v letu 2017 
zavedenih 20 knjižb- prihodkov v skupni vrednosti 159.859,17€. 

Zakonodaja je urejena in razmerja o deležnikih jasna. Ni bilo ugotovljenih napak pri 
uporabi zakonodaje iz strani Občine Radovljica. 

 
Nadzor postopka v primeru preplastitve cestišča južno od družbe Elan, d.o.o. v 
Begunjah do križišča za Zapuže. 

Postopek je bil izveden na podlagi Pogodbe o urejanju in čiščenju javnih površin v Občini 
Radovljica za leti 2017 in 2018 med Občino Radovljica in Komunalo Radovljica. 

Komunala Radovljica je na podlagi navedene pogodbe pripravila predračun za sanacijo 
asfaltne  površine v vrednosti 61.257.42 EUR. Priloga računu po izvedenih delih je 
delovni nalog podjetja, sam račun št. 20171361 pa je znašal 63.936,7892 EUR.  Račun ni 
podpisan s strani izdajatelja, kar postopkovno ni v redu, kot tak s strani občinske uprave ni 
bil zavrnjen in kot kaže kartica finančnega knjigovodstva plačan v vrednosti 63.249,36 
EUR oziroma 77.994,73 z ddv. 

Vsi postopki so bili izvedeni korektno, velja pa pripomniti, da je pri poslovanju 
potrebno spoštovati verodostojnost dokumentov, nepodpisan račun s strani izvajalca ni 
primer dobre prakse, ne glede na to, da gre za občinsko javno podjetje.  
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Občina Radovljica je v odzivnem poročilu z dne 03.08.2018 pojasnila, da je s pripombo 
nadzornega odbora seznanila tudi izvajalca s priporočilom, da zadevo ustrezno uredi. 
 
Občina Radovljica se z ostalim delom poročila o opravljenem nadzoru razpolaganja s 
premoženjem Občine Radovljica za leto 2017 strinja. 
 
 
Končna ugotovitev:  
 
Nadzorni odbor ugotavlja, da je bilo priporočilo iz nadzora  za leto 2016, da  naj 
poročila   o izboru oziroma obrazce za ocenjevanje podpišeta vsaj dva člana  komisije, v 
celoti upoštevano. Na izbranem vzorcu posameznih proračunskih postavk niso bile 
ugotovljene nepravilnosti. 
 

3. Tožbe, odškodninski zahtevki in izvensodni postopki 

Občina Radovljica vodi ažurno datoteko zadev. Pregled pa je bil opravljen na preskok po 
spisku, ki se nanaša na zadeve, ki jih rešuje s pomočjo odvetniške pisarne Šlibar Mulej d.o.o. 

Pregledani primeri: 

1. Odškodninski zahtevek na plačilo izgubljenega dobička družbe PR KOVAČ 
Gre za oviranje poslovanja zaradi gradnje kanalizacije v naselju. Občina pripravlja 
odgovor in ga vodi v evidenci kot izvensodni postopek. 

2. Uveljavitev garancije za odpravo napak v garancijskem roku. V tem primeru je podan 
zahtevek družbi Regeneracija d.o.o.-v stečaju, ki je izvajala dela v Vrtcu Lesce. Primer 
se vodi kot zahtevek in še ni v tožbi. 

3. Prijava terjatve v stečajni postopek  pod številko st 3572/2017. Gre za prijavo terjatve 
za NUSZ v vrednosti 3.170,50 EUR in se nanaša na stečaj firme A-GIT 2000 d.o.o. 

4. Postopek zoper sklep organa. Občina se je pritožila na sklep Inšpektorata za okolje in 
prostor. 
Gre za sklep, ki od občine zahteva odstranitev prizidka stare knjižnice. 

5. Pod izvensodnimi postopki se vodi tudi opozorilo zaposlenemu o možnosti prekinitve 
pogodbe o zaposlitvi v primeru kršitve delovnopravne zakonodaje. 

6. V teku je pod št. 49 evidentirana tožba na odpoved najemnega razmerja ter izpraznitev 
in izročitev nepremičnine- stanovanja. 

7. Pod zaporedno številko 143 se vodi izvršilni postopek zoper firmo PHM d.o.o.  v 
vrednosti 175,76 EUR. Občinska uprava bo postopek prekinila, v primeru da bodo 
stroški postopka višji od terjatve. 

8. Pod zaporedno številko 170 se vodi prijava terjatve v stečajni postopek. V tem primeru 
gre za navadno terjatev v vrednost 965,85 EUR in 136,25 EUR obresti v stečajnem 
postopku Gradbeno proizvodno storitvenega podjetja ISKRA d.o.o. 
 

Celoten spisek obsega 260 posamičnih postopkov, ki so v različnih fazah, kar z vidika 
nadzora pomeni, da so postopki primerno evidentirani in ažurno vodeni, kar je še posebej 
pomembno, da se ne zamuja rokov, za uveljavitev interesa Občine Radovljica. 
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Nadzorni odbor v postopku nadzora ni  ugotovil nobene nepravilnosti. 
 
 
Člani NO: 

- Cveto Uršič 
- Janez Reš 
- Branko Bajić 
- Bogomir Vnučec                                                     
- Gašper Albinini                                                                    
- Klemen Erman 

                                                                                   Drago Finžgar 
                                                                                                        Predsednik NO                                                                                          

                                                                                                                

 

 

Vročiti: 
- Občini Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica. 
- Županu občine Radovljica. 
- Občinskemu svetu Občine Radovljica. 
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OBČINA RADOVLJICA 

NADZORNI ODBOR 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
 
Številka: 9001-11/2018-5 
Datum: 06.09.2018 
 
Na podlagi 45. člena Statuta Občine Radovljica (Deželne novice, Uradne objave, št. 
188/2014) in 39. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Radovljica (Deželne novice, 
Uradne objave, št. 187/2014) je Nadzorni odbor Občine Radovljica na 25. seji dne 06.09.2018           
sprejel  

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU  
ZAKLJUČNEGA RAČUNA OBČINE RADOVLJICA  

ZA LETO 2017  
Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Radovljica 

1. Nadzorni odbor v sestavi: 
1. Drago Finžgar, predsednik; 
2. Cveto Uršič, podpredsednik; 
3. Janez Reš, član; 
4. Branko Bajić, član; 
5. Bogomir Vnučec, član; 
6. Gašper Albinini, član; 
7. Klemen Erman, član. 

 
2. Poročevalec: 

Drago Finžgar 
 

3. Izvedenec: / 
 

4. Ime nadzorovanega organa/zavoda: 
Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica. 
 

 
UVOD: 
 
Na podlagi sklepa o izvedbi nadzora številka: 9001-11/2018 z dne 16.05.2018 so člani 
Nadzornega odbora: Branko Bajić, Janez Reš in Klemen Erman dne 23.05.2018 opravili 
pregled razpolaganja s premoženjem Občine Radovljica v letu 2017 oziroma Zaključni račun 
Občine Radovljica za leto 2017. Z izvedbo nadzora so začeli ob 10.00 uri. Nadzor je potekal v 
prostorih Občine (mala sejna dvorana Občine Radovljica) ob prisotnosti odgovornih oseb in je 
obsegal naslednja področja oziroma proračunske postavke: 
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1. nagrade predsednikom sveta KS (PP 401329), 
2. prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove (PP 3211), 
3. stroški notranje revizije in kontrole  (PP 40132), 
4. prihodki od drugih najemnin (Režijski obrat) – javna služba, 
5. Nogometni center Lesce (PP 46246), 
6. komunalna oprema – obrtna cona Podnart (NRP 052068), 
7. Festival stare glasbe (PP 44708), 
8. turistična taksa (PP 3203) in 
9. promocijske naloge (PP 44707). 

 

UGOTOVITVE: 
 
1.NAGRADE PREDSEDNIKOM SVETA KRAJEVNIH SKUPNOSTI  

Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov organov občine in 
delovnih teles Občinskega sveta Občine Radovljica ter predsednikov svetov krajevnih 
skupnosti v 9. členu določa, da pripada predsednikom krajevnih skupnosti letna nagrada v 
višini 15,60 % mesečne bruto plače župana brez dodatka za delovno dobo in ostalih 
dodatkov v skladu z zakonom.  

V letu 2017 je, po podatkih Finančne službe Občine Radovljica, znašala županova bruto 
plača 3.385,03 eur brez dodatkov, kar pomeni da 15,60 % županove bruto plače predstavlja 
znesek 528,06 eur bruto nagrade za predsednika krajevne skupnosti. 

Iz kartice finančne knjigovodstva za PP 40139 (Nagrade predsednikom sveta KS) izhaja, da 
je bila vsem dvanajstim predsednikom sveta KS v Občini Radovljica, dne 07.12.2017 
izplačana nagrada v višini 528,06 eur (bruto). 

Ugotovitve: Pri pregledu dokumentov s tega področja so člani nadzora ugotovili 
transparentno poslovanje s proračunskimi sredstvi in spoštovanje pravnih podlag za 
izplačilo nagrad predsednikom sveta krajevnih skupnosti enkrat letno. 

2.PRIHODKI IZ NASLOVA NAJEMNIN ZA KMETIJSKA ZEMLJIŠČA IN 
GOZDOVE  

Občina Radovljica oddaja kmetijska zemljišča oziroma zemljišča za kmetijsko rabo v najem 
v skladu s Pravilnikom o oddajanju zemljišč v lasti Občine Radovljica v najem (Deželne 
novice, Uradne objave, št. 123, z dne 05.02.2010). Zaračunavanje najetega zemljišča temelji 
na ceniku v citiranem Pravilniku. Za vsa zemljišča, ki se oddajajo v najem, objavi Občina 
Namero o oddaji zemljišč v lasti Občine Radovljica v najem. Namera se objavi v Deželnih 
novicah in spletni strani Občine Radovljica. Izjema od tega sta dve lokaciji vrtičkov v 
Lescah in Radovljici. Na oddelku je dogovorjeno, da se enkrat letno, običajno v začetku leta 
objavi namera za najem vrtičkov, kajti na teh dveh lokacijah je vedno največ sprememb 
(odpovedi in nove vloge) za najem vrtička tekom celega leta. Za vsa ostala zemljišča vedno 
posebej objavijo namero. 
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Nadzorni odbor je vpogledal Pravilnik o oddajanju zemljišč v lasti Občine Radovljica v 
najem (DN, UO, št. 123, z dne 05.02.2010), grafike za vrtičke na Brezovici, v Radovljici in 
Lescah (slednji dve lokaciji sta najbolj frekventni glede odpovedi in novih najemov). V 
registratorju »Najem 2017« je zbrana vsa komunikacija in vse namere za oddajo zemljišč v 
najem za leto 2017. Člani nadzora so v zvezi s tem bolj podrobno pregledali spis Igorja 
Šakića z Brezij, Zorana Lazarevića iz Lesc in spis družbe z omejeno odgovornostjo 
GEPARD iz Radovljice. 

Ugotovitve: Nadzorni odbor je ugotovil da je to področje dokaj aktualno za najemnike, saj 
kartica finančnega knjigovodstva za ta konto obsega kar 28 strani.  Zato je še toliko bolj 
razveseljiva ugotovitev, da so zadeve natančno in pregledno urejene ter vodene v skladu z 
veljavnimi predpisi. 

3.STROŠKI NOTRANJE REVIZIJE IN KONTROLE 

Iz obrazca A1 – predlog za izdajo naročilnice ali podpis pogodbe – A1 za storitve 
notranjega revidiranja za leto 2017, ki obsega pregled internih aktov in notranje kontrole v 
ocenjeni vrednosti 6.000,00 EUR, z DDV pa 7.320,00 EUR, PP 40132, Konto 402008, da 
sta na povabilo k oddaji ponudbe prispeli dve ponudbi, in sicer prva od ponudnice Simone 
Krese, s.p., Srednja vas 97 A, Srednja vas v Bohinju in od Mateja Loncnarja, BM Veritas 
revizija, družba za revizijo, d.o.o., Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana. Iz obrazložitve 
izbora ponudbe izhaja, da je Simona Krese, s.p. ponudila cenovno najugodnejšo ponudbo, 
zato se je Občina Radovljica odločila, da se za storitve notranjega revidiranja za leto 2017, 
ki obsega pregled internih aktov in notranje kontrole, izbere kot najugodnejšo ponudnico. 

Iz kartice finančnega poslovanja  za PP 40132 – stroški notranje revizije in kontrole izhaja, 
da je pri partnerju 005063 – NRS Simona Krese, s.p., dne 07.06.2017 za svetovanje pri 
vzpostavitvi notranjih kontrol  v breme knjižen znesek 2.440,00 EUR.  

Iz tega je razumeti, da je NRS Simona Krese, s.p. za Občino Radovljico opravila dve 
storitvi, in sicer notranje revidiranje za leto 2017 (na naročilnico) in storitev svetovanja pri 
vzpostavitvi notranjih kontrol. Nadzorni odbor je pri pregledu dokumentov notranje revizije 
in kontrole z naslovom »Notranje kontrole v povezavi z izvrševanjem proračuna – 
priporočila in izvedba ukrepov« z dne 06.09.2017 in dokumenta »NKS – Pravilnik o 
računovodstvu in seznam knjigovodskih listin« z dne 06.09.2017 mnenja, da je ta 
dokumenta pripravila notranja revizorka v sklopu storitve svetovanja.  

Iz spisa 43010-0066/2017 N- storitve notranjega revidiranja za leto 2017 je razvidna vsa 
korespondenca in komunikacija v zvezi z notranjim revidiranjem za leto 2017, ki obsega 
pregled internih aktov in notranje kontrole. Iz navedenega spisa izhaja, da so bili z 
namenom  pregleda in ocene ustreznosti aktov, pooblastil in drugih ukrepov predstojnika v 
zvezi z notranjimi kontrolami in priprave predlogov usmeritve glede vzpostavitve 
učinkovitosti notranjih kontrol pregledani: 

1. Register (seznam internih aktov občine). 
2. Interni akti (veljavni, že pripravljeni predlogi ali novelacije). 
3. Pooblastila oz. določitve odgovornih oseb. 
4. Obrazci. 
5. Programi in aplikacije, ki jih občina uporablja. 
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Dodatno pa je revizorka zaprosila še za:  
1. Načrt integritete z morebitnimi novelacijami in mnenjem KPK v kolikor je bilo 

občini posredovano. 
2. Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ za leto 2016. 
3. Podatke o tem, kdo so skrbniki internih aktov. 
4. Spremembe Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest. 
5. Morebitne ostale veljavne ali že pripravljene predloge oz. novelacije internih aktov 

s področja izvrševanja proračuna, javnega naročanja, računovodstva, 
knjigovodskih  listin in področja finančno računovodskega poslovanja. 

6. Morebitne akte ali navodila v zvezi s poslovanjem krajevnih skupnosti. 
7. Od že prejetih pooblastil so jo zanimala še preostala pooblastila direktorici 

občinske uprave, morebitna še ne predložena pooblastila, pregled odgovornih oseb 
po proračunskih postavkah, ki so določeni v finančno računovodskem programu 
(odredbodajalci, skrbniki, pripravljalci), evidenca o dejanski zasedenosti delovnih 
mest. 

8. Od obrazcev je revizorka zaprosila dodatno še za morebitne druge obrazce s 
področja finančno računovodskega poslovanja (izvrševanje proračuna, 
knjigovodske listine, ostalo). 

9. Od programov je dodatno zaprosila še za seznam modulov finančno 
računovodskega programa (Cadis) in navodilo za uporabo finančno 
računovodskega programa (Cadis). 

10. Od ostalih stvari pa še: Poročilo o prerazporeditvah proračunskih sredstev v 
proračunu za leto 2016 iz katerega so razvidne tudi skupne prerazporeditve med 
področji proračunske porabe, kot tudi še morebitno ostalo dokumentacijo, ki 
predstavlja del sistema notranjih kontrol občine na področju finančnega 
poslovanja. 

 
Ugotovitve in priporočilo oz. predlog: Preizkušena državna notranja revizorka Simona 
Krese, s.p. je dne 04.05.2017 izdelala Poročilo o pregledu in ustreznosti aktov, pooblastil in 
drugih ukrepov predstojnika v zvezi z notranjimi kontrolami v Občini Radovljica s predlogi 
usmeritev glede vzpostavitve učinkovitih notranjih kontrol. Predlogi usmeritev so v poročilu 
natančno opisani. Zato je Nadzorni odbor vpogledal še v tabelo »Notranje kontrole v 
povezavi z izvrševanjem proračuna – priporočila in izvedba ukrepov« z dne 06.09.2017 in v 
dokument »NKS – Pregled pooblastil« prav tako z dne 06.09.2017. Iz obeh dokumentov 
izhaja, da še niso uresničeni vsi predlogi usmeritev oziroma priporočila pooblaščene 
notranje revizorke, vendar glede na časovno praznino od dneva izdaje teh dokumentov (06. 
09.2017) do dneva nadzora s strani Nadzornega odbora (23.05.2018) in upoštevaje dejstvo, 
da s poročilom revizorke Nadzorni odbor ni bil seznanjen, zato ni mogel v času pregleda 
zaprositi za zadeve, za katera je revizorka v poročilu izdala priporočila in ki v obeh citiranih 
dokumentih ostaja še neizvršena, ter se o njih izreči. Nadzorni odbor zgolj dobronamerno 
predlaga, da Občina Radovljica dosledno spoštuje priporočila revizorke, saj se rezultat tega 
odraža v vseh izdanih dokumentih Občine Radovljica, vse to pa temelji na uporabi javnih 
sredstev. Zato je toliko bolj pomembno, da je poslovanje nadzorovanega organa pravilno, 
transparentno in gospodarno.  
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Občina Radovljica je v odzivnem poročilu z dne 01.08.2018 pojasnila, da se priporočilo 
upošteva. V preteklem letu in v letu 2018 so sledili priporočilom revizorke in da se 
postopoma uvajajo priporočeni ukrepi. 
 
4.PRIHODKI OD DRUGIH NAJEMNIN (REŽIJSKI OBRAT) – JAVNA SLUŽBA 
 

a) Nadzorni odbor je pregledal dokumentacijo, ki se nanaša na zemljišča s parc. št. 394/19, 
394/20 in 401/12, vse k.o. 2154 Nova vas, v skupni izmeri 14.179 m2, katerih lastnica in 
upravljavka je Občina Radovljica. Del predmetnega zemljišča v izmeri 3.196 m2 je 
namenjeno parkiranju prikolic in jadralnih letal kot tudi za uporabo zemljišča z 
brunarico ob padalskem krogu za izvajanje padalske dejavnosti.  

Namera o oddaji zemljišča v najem je bila objavljena v Deželnih novicah, Uradne 
objave, številka 212 z dne 22.04.2016.  

 
Občina Radovljica kot najemodajalka daje del zemljišča v izmeri 3.196 m2 v najem 
Aero klubu Alpski letalski center Lesce, ki ga bo uporabljal za parkiranje prikolic in 
jadralnih letal ter izvajanje padalske dejavnosti. Najemna pogodba, št. 478-0002/2016-
57 je bila sklenjena dne 18.05.2016.  

 
Iz najemne pogodbe izhaja, da je letna najemnina obračunana skladno s primerljivo 
ocenjeno vrednostjo zemljišča za najem, ki ga je izdelal dr. Branko Dolenc, izvedenec 
gradbene stroke in cenilec stvarnega premoženja – nepremičnine dne 08.03.2016. 
Ocenjena vrednost za najem zemljišča v območju zelenih površin znaša 1,10 EUR/m2 na 
leto. Za 3.196 m2 površine znaša letna najemnina 3.515,60 EUR. DDV se obračuna v 
skladu z veljavnim zakonom o DDV. Iz najemne pogodbe izhaja še, da se letna 
najemnina obračuna najkasneje do 30.06. za tekoče leto. 

 
Iz kartice finančnega knjigovodstva za PP 7101 (prihodki od najemnin in odškodnin – 
javna služba) izhaja, da je bil znesek v višini 3.515,60 EUR knjižen kot prihodek na dan 
07.06.2017. 

 
b) Nadzorni odbor je pregledal še zadevo št. 478-0016/2013 (razpolaganje in upravljanje s 

stvarnim premoženjem), kjer gre za najem prostorov Alpskega letalskega centra Lesce. 
Iz dokumentov v spisu izhaja, da je bila na spletni strani občine objavljena namera o 
oddaji poslovnih prostorov v najem. Nadalje izhaja, da je bila dne 04.03.2013 sklenjena 
najemna pogodba, št. 478-16/2013-8 med Občino Radovljica – Režijski obrat Alpski 
letalski center Lesce in družbo Aviation Service, saj je bil najemnik edini prosilec, ki je 
podal vlogo, da je zainteresiran za najem poslovnega prostora – pisarne v skupni izmeri 
80,70 m2 na naslovu Begunjska cesta 10, Lesce, zgrajene na zemljišču parc. št. 394/25 
k.o. 2154 Nova vas. Pogodbeni stranki sta se dogovorili, da je višina mesečne najemnine 
za omenjeni poslovni prostor v višini 645,60 EUR. Stroški porabe električne energije, 
telefona, ogrevanja in čiščenja prostorov niso vključeni v ceno najema in jih najemnik 
plača na podlagi izstavljenega mesečnega računa s strani dobavitelja. Souporaba 
skupnih prostorov: WC, skupni dostop (hodnik) in uporaba parkirnega prostora je 
vključena v najemnino. 
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           Ta pogodba  je sklenjena za obdobje petih let, šteto od 1. marca 2013 dalje. 
 
V spisu je tudi aneks 1 k najemni pogodbi št. 478-16/2013-8 z dne 09.02.2018 iz 
katerega izhaja, da sta se pogodbeni stranki dogovorili, da se s podpisom tega aneksa 
veljavnost najemne pogodbe podaljša za pet let od 01.03.2018 do 28.02.2023. 

 
c) Člani nadzora so vpogledali še v zadevo 478-0004/2015 (razpolaganje in  upravljanje s 

stvarnim premoženjem), v postopek javnega zbiranja ponudb za oddajo nepremičnine 
neopremljenega poslovnega prostora, Restavracija Letališče Lesce, Begunjska cesta 10, 
Lesce v skupni izmeri 416,30 m2, od tega 286,30 m2 obsega restavracija, kuhinja, 
sanitarije, pisarna, klet in pomožni prostori, ter 130,00 m2 terasa – v najem. Poslovni 
prostor se oddaja v najem izključno za opravljanje registrirane dejavnosti – Restavracije 
in gostilne, za določen čas 20 let, z možnostjo podaljšanja. Občina Radovljica je iskala 
najboljšega ponudnika po merilih navedenih v  javnem zbiranju ponudb za oddajo 
nepremičnine, objavljenega v Uradnem listu RS – razglasni del, št. 5/2015 z dne 23.01. 
2015. 

Iz zapisnika javnega zbiranja ponudb za oddajo Restavracije Letališče Lesce v najem z 
dne 09.02.2015 izhaja, da je bil edini ponudnik Anže Bagi, s.p., Rožna dolina 34, 4248 
Lesce. 

 
V spisu je tudi notarski zapis, opr. št. SV 120/2015 z dne 25.02.2015, ki potrjuje 
najemno pogodbo z dne 25.02.2015, katero so stranke sestavile same in obsega sedem 
računalniško odtisnjenih strani, ki je sestavni del notarskega zapisa. V najemni pogodbi 
so razdelane vse pravice in dolžnosti najemnika, vključno s stroški. V 4. členu je 
določeno, da pred pričetkom opravljanja gostinske dejavnosti mora najemnik poskrbeti 
za obnovo poslovnega prostora, tako da bo pridobil vsa potrebna dovoljenja, pri čemer 
se bo višina njegovih investicijskih vlaganj v poslovni prostor poračunala z najemnino 
na način kot je podrobno določeno v 5. členu. Slednji pa določa, da mesečna najemnina 
skupaj z DDV znaša 1.721,42 EUR in tudi, da bo najemnik najemodajalcu izstavljal 
mesečno račune za vložena sredstva, skupaj z DDV v višini največ 2/3 mesečne 
najemnine kot tudi ostale podrobnosti in zaveze glede izstavitve računov s strani 
najemnika in najemodajalca ter sledijo podrobnosti v zvezi z višino priznanih vlaganj  s 
strani najemnika.  V 10. členu najemne pogodbe je določeno, da se najemno razmerje 
sklepa za določen čas dvajsetih let,  in sicer do 01.03.2035.  
 
Nadzorni odbor je vpogledal tudi v  račun (št. 60 z dne 01.06.2017)  izdanega s strani 
Anže Bagi, s.p. Občini Radovljica (za vložena sredstva), ki jih kompenzira z računom s 
strani Občine Radovljica (št. 0265-17 z dne 15.05.2017) izdan najemniku (za plačilo 
najemnine). Nadzorni odbor je vpogledal še v kartico finančnega knjigovodstva  iz 
katere izhaja, na kontu 40250000 - tekoče vzdrževanje poslovnih objektov bilo v letu 
2017 vloženih sredstev v višini 10.347,26 EUR. Ta znesek predstavlja stroške oziroma 
povračilo vloženih sredstev v poslovni prostor za čas med 01.01. in 31.12. 2017 s strani 
najemnika in predstavlja 2/3 najemnine. Medtem, ko iz konta 71030400 – prihodki od 
drugih najemnin izhaja, da gre za zneske knjižene v dobro Občine Radovljica iz naslova 
najemnine Anže Bagija, s.p. Zneski predstavljajo 1/3 najemnine, ostalo je kompenzacija. 
Na podlagi pojasnil in zneskov na finančni kartici izhaja, da je najemnina zaračunana z 
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DDV (po izjavi na FURS), zato je tudi poračun  DDV. Iz finančne kartice izhaja, da je 
bilo iz naslova najemnine za restavracijo in teraso (najemnina za teraso je po pojasnilu  
ločena pogodba) plačanih sredstev v višini 16.841,97 EUR. 

 
Ugotovitve: Člani nadzora pri pregledu opisanih postopkov niso ugotovili nepravilnosti. 
Zadeve se vodijo transparentno in je mogoča sledljivost tako dokumentov kot zneskov. 

 
5.NOGOMETNI CENTER LESCE (PP 46246)  
 
Nogometni klub Lesce deluje kot neprofitna organizacija oziroma ustanova. Partner OR 
nogometni klub Lesce pod številko 001185, je v letu 2017 v petih različnih nakazilih od 
OR prejel skupaj 24.000,00 EUR. Partner je prejel naslednja nakazila: 

-PR/1092/2017: gnojilo za trato: 329,95 EUR 

-PR/2269/2017: vzdrževanje NK Lesce: 4.512,78 EUR 

-PR/3215/2017: sofinanciranje: 15.488,68 EUR 

-PR/4540/2017: stroški vzdrževanja NC Lesce: 1,701,48 EUR 

-PR/4835/2017: vzdrževanje nogometnega kluba Lesce: 1966,75 EUR 

Za vsa nakazila so bile oddane primerne vloge za izplačilo, vse vloge so podprte tudi z 
računi, ki izkazujejo realne stroške NC Lesce. 

Pri pregledu so bile pregledane tudi tri pogodbe, ki urejajo začasno/občasno delo 
upokojenca. Po pogodbah so ustrezno odvedeni vsi potrebni prispevki in dajatve. Na 
pregledanih pogodbah manjka podpis odgovorne osebe. 

Ugotovitve: Nakazila neprofitni organizaciji NC Lesce so bila transparentna in smotrna. 
 
6.KOMUNALNA OPREMA – OBRTNA CONA PODNART (NRP 052068) 
 

Partner 003212-Hennlich d.o.o.  je dne 25.05.2017 od OR prejel enkratno plačilo v 
skupnem znesku 15.925,94 EUR za namen stroškov ograje. 

Hennlich  d.o.o. in OR sta 24.11.2010 sklenila menjalno pogodbo, s katero sta uredila 
premoženjska vprašanja v zvezi z ureditvijo javne poti v industrijski coni Podnart. 
Pogodbeni stranki sta 10.06.2014 sklenili pogodbo št. 478-0022/2014 o izgradnji 
nadomestne ograje v industrijski coni Podnart. OR se je z dogovorom zavezala, da bo po 
končani rekonstrukciji ceste zgradila primerno ograjo ob zemljišču Hennlich d.o.o. na svoje 
stroške. V letu 2014 OR v proračunu ni imela zagotovljenih zadostnih sredstev za izgradnjo 
ograje, katera do leta 2017 ni bila zgrajena. OR je 20.2.2017 pridobila ponudbo(predračun) 
Gorenjske gradbene družbe d.d. št.: 1700166 za izgradnjo primerne nadomestne ograje v 
višini 15.925,94 EUR. Sredstva je OR zagotovila na proračunski postavki 44228-urejanje 
stavbnih zemljišč, NRP 052068-komunalna oprema-obrtna cona Podnart, konto 420500. OR 
in Hennlich d.o.o. se dogovorita, da bo Hennlich sam zgradil nadomestno ograjo v skladu s 
projektom oziroma soglasjem, ki ga je dne 07.09.2015 pod številko 35026-6272015 izdala 
OR. Stranki v postopku sta se zavezali, da po plačilu dogovorjenega zneska Hennlich d.o.o. 
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nima do OR nobenega zahtevka več, ki bi izhajal iz sklenjene pogodbe dne 24.11.2010 ali iz 
dogovora sklenjenega 10.06.2014. 

Ugotovitve: Dokumentacija je primerno urejena in podprta s komunikacijo obeh pogodbenih 
strank, kjer je jasno razvidna transparentnost in smotrnost pregledane transakcije. 

Priporočamo, da OR v prihodnje podobne zadeve, če je le mogoče uredi hitreje in se tako 
izogne dodatni administraciji ter možnosti nastanka dodatnih stroškov. 
 
Občina Radovljica je v odzivnem poročilu z dne 01.08.2018 pojasnila, da je bil postopek 
v obravnavani zadevi dolgotrajen predvsem zato, ker se z lastnikom zemljišč takoj po 
podpisu menjalne pogodbe niso uspeli dogovoriti za mikro lokacijo nadomestne ograje. 
Lastnik je namreč takrat že razmišljal o tem, da bi ob obravnavani parceli zgradil nov 
objekt za poslovno, skladiščno in proizvodnjo dejavnost. Kasneje je lastnik zemljišča 
dejansko pridobil gradbeno dovoljenje za predvideno stavbo. Gradbeno dovoljenje je 
vsebovalo tudi določila glede zunanje ureditve in nove ograje. Ker lastnik zemljišča ni 
vedel, kdaj bo začel z gradnjo nove stavbe, je predlagal, da se mu plača odškodnina za 
ograjo, ograjo pa bo zgradil sam. Na podlagi njegove pobude je bil nato sklenjen aneks 
št. 1 k dogovoru o izgradnji ograje in z njim so zadevo uspeli dokončno urediti. 
 
7.FESTIVAL STARE GLASBE (PP 44708) 
 
Partner 001434-Društvo ljubiteljev stare glasbe Radovljica je v letu 2017 od OR prejel 
skupaj  35.640,00 EUR proračunskih sredstev v dveh enakih zneskih. Občinski svet OR je 
na podlagi 10. in 17. člena Statuta OR na 12 seji 07.02.2006 sprejel sklep o Festivalu 
Radovljica. V sklepu je jasno določeno, da OR in DLSGR z vsakoletno pogodbo uredita 
finančni načrt in program Festivala Radovljica ter tudi primeren nadzor nad izvajanjem 
sklepa in porabo sredstev. V letu 2017 sta stranki sklenili pogodbo št. PG-0171/2017 o 
organizaciji in sofinanciranju 35. festivala Radovljica 2017. Društvo je 09.06.2017 OR 
posredovali tako finančni kot poslovni načrt izvedbe 35. Festivala Radovljica 2017, ki sta po 
pogodbi nujno potrebna za sofinanciranje festivala. Društvo se je tudi zavezalo da bo 
sredstva porabilo namensko in racionalno.  

 
Ugotovitve: Sklep o Festivalu Radovljica sprejet na seji občinskega sveta OR iz 12. seje 
07.02.2006, se ustrezno izvaja. Obe pogodbeni stranki primerno izvajata svoje naloge. 
Dokumentacija je urejena. 
 
Financiranje Festivala je transparentno in smotrno, saj je izvedba projekta Festival Radovljica 
v javnem interesu. 
 
8.TURISTIČNA TAKSA (PP 3203) 
 

V letu 2017 je bilo v Občini Radovljica skupaj 255,882 nočitev, ki so prinesle skupno 
prihodek OR v obliki turistične takse v višini 207.500,66 EUR. Znesek turistične takse v 
letu 2017 je znašal 1,27 EUR na nočitev. Do plačila polovične turistične takse so upravičene 
osebe od 7. do 18. leta starosti, turisti, člani mednarodnih mladinskih organizacij, ki 
prenočujejo v mladinskih prenočiščih, ter turisti v kampih. Plačila turistične takse so 
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upravičeni: otroci do 7. leta starosti, osebe z zdravniško napotnico v zdraviliščih, invalidi, 
otroci in mladostniki s posebnimi potrebami, učenci, dijaki, študentje in mentorji v 
neprofitnih vzgojno izobraževalnih ustanovah, dijaki in študentje v dijaških oziroma 
študentskih domovih, osebe na začasnem delu in bivajo v gostinskem obratu več kot 30 dni 
neprekinjeno, tuji državljani, ki so po mednarodnih pravilih in sporazumih opravičeni 
plačila turistične takse ter člani planinske zveze v planinskih postojankah, na podlagi 
veljavne članske izkaznice.  

Skladno z zakonom o spodbujanju in razvoju turizma (Uradni list RS, ŠT 2704) in odlokom 
o turistični taksi v občini Radovljica so zavezanci dolžni mesečno takso nakazati na račun 
občine Radovljica do 25. v mesecu za pretekli mesec. V skladu z zgoraj navedenim 
zakonom ter odlokom morajo zavezanci posredovati tudi mesečno poročilo, ki mora 
vsebovati:  podatke o zavezancu, vrsti in kategorizaciji namestitvenega objekta, podatke o 
gostih in nočitvah ter podatke o obračunanih taksah. Zaželjeno je, da zavezanci posredujejo 
tudi neobvezne podatke o strukturi gostov po državah od koder prihajajo. Pregledana so bila 
tri naključno izbrana mesečna poročila o turistični taksi. Vsa tri so bila primerno izpolnjena 
in so vsebovala tako vse nujne kot zaželjene podatke. 

Ugotovitve: Pri pregledu PP 3203 Turistična taksa ni bilo ugotovljenih nepravilnosti. 
 
 
9.PROMOCIJSKE NALOGE (PP 44707) 
 

Občina Radovljica je v letu 2017 nakazala sredstva za promocijske naloge dvajsetim 
različnim partnerjem v skupni vrednosti 17.000,00 EUR. Pri natančnejšem pregledu sta bila 
naključno izbrana dva partnerja: 

1. 014799 Floweracademy, Si Sabina Šegula s. p .  
Partner je 29.12.2017 od OR prejel transfer v višini 1.448,35 EUR za namen božično 
novoletne krasitve trga in graščine. Partner je od OR za izvedeno okrasitev prejel nakazilo 
iz dveh postavk občinskega proračuna, in sicer 44733-Turistična infrastruktura in 
znamenitosti ter 44707- Promocijske naloge. 

OR je naročilo za obe proračunski postavki izvedla smiselno skupno. Pri izbiri ponudnika je 
dobila dve ponudbi: 

-Akademija cvetja(floweracademy), Sabina Šegula, s. p. ki je svojo ponudbo o višini cene 
storitve dne 15.11.2017 posredovala po e-pošti. Ponujena cena brez DDV je bila 2.605,25 
EUR. 

-Floristika Ivo, Janez Uršič, s. p. , ki je svojo ponudbo v višini 2.750, EUR posredoval po 
telefonu. 

Ekonomično je bila izbrana cenejša ponudba. 

2. 014814 Kulturno društvo ansambla Saša Avsenika 
Partner je 28.12.2017 od OR 1.697,25 EUR proračunskih sredstev za sodelovanje na 
knjižnem sejmu. Kulturno društvo ansambla Saša Avsenika je edinstveno, zato se smiselno 
ni izbiralo konkurenčnih ponudb. Naročilnica 1120/2017 je bila izdana 20.11.2017. 
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Ugotovitve: Pri pregledu ni bilo ugotovljenih nepravilnosti. Promocijske naloge se izvajajo 
smiselno in  transparentno.  

 
SKLEPNE UGOTOVITVE in PRIPOROČILO: 
 

- Dokumentacija pri Občini Radovljica je urejena pregledno ter v skladu z Uredbo o 
upravnem poslovanju. Listine, ki so osnova za knjiženje v poslovnih knjigah pa so 
urejene skladno z internim Pravilnikom o računovodstvu. 

 
- Člani nadzora priporočajo, da so upravni delavci Občine Radovljice bolj pozorni na 

to, da so izpolnjene vse formalnosti, ki se zahtevajo pri posameznem postopku. S tem 
so mišljene obveznosti podpisnikov (manjkajoči podpisi odgovornih oseb pri pregledu 
zadev začasnega/občasnega dela upokojenca pod točko 5 tega poročila). S podpisom 
namreč pristojna oseba jamči, da je bila zadeva bodisi narejena, pregledana ali 
odobrena, v nasprotju (če izostane podpis) je mogoče šteti, da neko opravilo v 
posameznem postopku ni bilo narejeno, posledično pa se utemeljeno pojavi dvom v 
verodostojnost tako opravila samega kot tudi listine. 

Občina Radovljica je v odzivnem poročilu z dne 01.08.2018 pojasnila, da se 
priporočilo upošteva, na ustrezno opremljanje računovodskih prilog e-računov so 
opozorili tudi predlagatelje e-računov. 

 

-  Nadzorni odbor je ugotovil, da Občina Radovljica pri finančnem poslovanju spoštuje 
načela gospodarnosti, ekonomičnosti, transparentnosti in sledljivosti sredstev. 

- Pri izvajanju postopkov javnega naročanja spoštujejo določila ZJN-3, ob upoštevanju 
načel: gospodarnosti, učinkovitosti, uspešnosti, kot tudi načela transparentnosti. 

 
Člani NO: 

- Cveto Uršič 
- Janez Reš 
- Branko Bajić 
- Bogomir Vnučec                                                
- Gašper Albinini 
- Klemen Erman 

                                                                                                                Drago Finžgar 
                                                                                                                Predsednik NO 
 
 
Vročiti:  

- Občini Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica. 
- Županu Občine Radovljica. 
- Občinskemu svetu Občine Radovljica. 
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