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Ulica padlih borcev 2, 

5220 TOLMIN 

Nadzorni odbor 

 

Številka: 060-0003/2019 

Datum: 9. 1 . 2020 

 

Nadzorni odbor Občine Tolmin (v nadaljevanju: nadzorni odbor) je na podlagi 64. člena Statuta 

Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11, 106/15) in 32. člena Poslovnika Nadzornega 

odbora Občine Tolmin (Uradni list RS št. 6/18) in v skladu z določili Pravilnika o obveznih 

sestavinah poročila nadzornega odbora občin1 (Uradni list RS, št. 23/09) na 9. seji 9. 1. 2020 

sprejel 

 poročilo o nadzoru pravilnosti načrtovanja, spreminjanja in izvrševanja proračuna  

na proračunski postavki 041603 - Prostorski dokumenti občine 

  

1. UVOD 

1.1.  Osnovni podatki o nadzoru  

Nadzor pravilnosti načrtovanja, spreminjanja in izvrševanja proračuna na proračunski postavki 

041603 - Prostorski dokumenti občine je bil načrtovan s Programom dela nadzornega odbora2 

in sklepom nadzornega odbora, sprejetim na 7. seji nadzornega odbora (v nadaljevanju: NO), 

7. 11. 2019.  

Pred izvedbo nadzora je bil izdan sklep, ki je bil vročen Občini Tolmin 8. 11. 2019. 

Nadzor sta opravila: Branko Kranjc in Milena Velišček.  

V nadzoru je bila preverjena pravilnost načrtovanja, spreminjanja in izvrševanja proračuna 

Občine Tolmin na proračunski postavki 041603 Prostorski akti občine. Pregledana je bila 

dokumentacija o pripravi proračuna in njegovi izvršitvi za celotno leto 2018 in za leto 2019 do 

vključno meseca oktobra.  

Pregledovanje dokumentacije se je začelo 13. 11. 2019 in zaključilo 27. 11. 2019.  

O poteku in ugotovitvah nadzora je bil sestavljen zapisnik. 

Odzivno poročilo 

                                                           
1Pravilnik v 3. členu določa, da se o nadzoru pripravi »osnutek poročila, občinski akti pa določajo, da se pripravi 

predlog poročila. Različno poimenovanje dokumenta ne vpliva na njegovo vsebino. Nadzorni odbor uporablja 

terminologijo, ki jo določajo akti Občine Tolmin. 
2 Sprejet na 2. seji NO, 7. 3. 2019. 
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Odgovor nadzornega odbora 

Za leto 2017 niso bili uporabljeni podatki iz sprejetega in realiziranega proračuna za leto 2017, 

ker to leto ni bilo predmet nadzora. Navedeni podatki v tabeli 1 so povzeti iz posebnega dela 

proračuna za leto 20183, kar je navedeno tudi v opombi 4 predloga poročila. Proračun za leto 

2018 se je sprejemal 19. 12. 2017, kar pomeni, da so občinski svetniki razpolagali z informacijo 

o veljavnem in  realiziranem proračunu na tej postavki v letu 2017 na dan izpisa 8. 12. 2017. 

Sta pa v tabeli dve napaki, ki ju v predlogu poročila popravljamo.   

Ugovor občine se delno upošteva: 

a) V tabeli 1 bi morale biti prazne vrstice pri sprejetem proračunu za leto 2017, podatki 

(v predlogu poročila prikazani v sprejetem proračunu) pa bi morali biti prikazani pri 

veljavnem proračunu.  

b) V realiziranem proračunu za leto 2017 so bili pomotoma prikazani podatki iz prve 

obravnave proračuna za leto 2017. V drugi obravnavi proračuna je bila postavka 

povečana za 1.002 evra. 

 

Dokumentacijo o nadzorovani postavki sta zagotavljala Oddelek za okolje in prostor in 

računovodstvo v Oddelku za gospodarstvo, negospodarstvo in finance na Občini Tolmin.  

Predlog poročila je bil sprejet na 8. seji nadzornega odbora 5. 12. 2019 in vročen občini ter 

Sanja Sivec Levpušček 9. 12. 2019, Miranu Droletu pa 16. 12. 2019.  

                                                           
3 Obvezna sestavina posebnega dela proračuna je prikaz podatkov o veljavnem in realiziranem proračunu 
preteklega leta. 
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Do predpisanega roka za vročitev ugovora prvo navedenih je bilo (24. 12. 2019) vročeno 

odzivno poročilo, ki ga je podpisal župan, pripravil pa Oddelek za okolje in prostor. Do konca 

leta 2019 odgovorne osebe niso vložile nobenih pojasnil, pripomb ali ugovora.  

Tekst odzivnega poročila je v celoti vključen v to dokončno poročilo pri posameznih točkah na 

katere se nanaša4. 

 

1.2. Osnovni podatki o proračunski postavki  

Proračunska postavka 041603 Prostorski dokumenti občine je bila v letu 2018 planirana v 

znesku 136.030 evrov kar predstavlja 0,7% občinskega proračuna. V istem letu je bilo 

porabljenih samo 28.817 evrov sredstev, oz. samo 21% načrtovanega zneska, kar je 

predstavljalo 0,25% realiziranih odhodkov proračuna za leto 2018.  

V letu 2019 je bil obseg načrtovanih sredstev 199.970 evrov, vendar je bilo do konca izvajanja 

tega nadzora na terenu realizirano manj kot 3% načrtovanih sredstev (v znesku 5.097 evrov). 

Proračunska postavka je bila v nadzorovanem obdobju planirana, spremenjena in realizirana v 

obsegu, ki je prikazan v tabeli 15. 

Tabela 1: Podatki o obsegu sredstev za proračunsko postavko v letih 2017, 2018 in 2019 

 

  Konto   Opis   Sprejeti   Veljavni    Realizirani   Indeks realiz/sprej.  

2017 4025 Tekoče vzdrževanje  6.167    5.485     

  4029 Drugi operativni odhodki  1.336    -       

  4208 Študije izvedljivosti  115.183    5.683     

 Skupaj  Prostorski dokumenti občine 2017  122.686    11.168     

2018 4021  Posebni material in storitve   756    756     

  4025 Tekoče vzdrževanje 6.665    6.666    6.483    97 

  4029 Drugi operativni odhodki 1.336    1.336    1.336    100 

  4208 Študije izvedljivosti 128.029    138.557    20.242    16 

 Skupaj  Prostorski dokumenti občine 2018 136.030    147.315    28.817    21 

 2019 4025 Tekoče vzdrževanje 6.167      5.096    83 

  4208 Tekoče vzdrževanje 193.803        0 

 Skupaj  Prostorski dokumenti občine 2019 199.970      5.097*    3 

Indeks  2018/2017 111  283  

Indeks  2019/2018 147  17  

*Realizacija do 31.10.2019 

V proračunih let 2017, 2018 in 2019 je bilo vsako leto načrtovano več sredstev za izdelavo 

prostorskih dokumentov občine in to kljub temu/ali pa prav zato, da/ker realizacija ni sledila 

planiranim aktivnostim.  

                                                           
4 Niso pa priloženi dokumenti, ki jih občina navaja kot dokaz.  
5 Podatki so povzeti iz proračunov Občine Tolmin za leti 2018 in 2019, zaključnega računa proračuna za leto 

2018 in polletnega poročila o izvršitvi proračuna za leto 2019. 
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Planirane naloge so se, oz. se prenašajo v naslednja proračunska leta, hkrati pa se načrtujejo 

nove naloge, za katere se v načrtovanem letu izvršitve ne izvedejo oz. ne pride do poplačil. 

Iz obrazložitev postavke proračuna in zaključnega računa za to postavko je mogoče ugotoviti, 

da se redno in v okviru načrtovanih sredstev izvršuje na tekočem vzdrževanju6, medtem ko se 

študije izvedljivosti izvršujejo v zelo dolgih rokih. 

 

1.3. Odgovornost  

Po določilih 6. člena odlokov o proračunu Občine Tolmin za leti 2018 in 2019 se proračun 

izvršuje na ravni proračunske postavke. V 44. členu statuta je določeno, da župan odloča o 

sredstvih v okviru sprejetih proračunskih postavk. Po določilih 113. člena statuta občine in 4. 

člena ZJF, je župan odgovoren za izvrševanje proračuna in je tudi odredbodajalec7. 

Vodja oddelka za okolje in prostor je v skladu z določili kataloga delovnih mest (DM 03) 

odgovoren za zakonito in uspešno delo oddelka in za kakovost dela. V obdobju leta 2018 in leta 

2019 do 30. 4. 2019 je bil vodja oddelka za okolje in prostor Miran Drole, od navedenega 

datuma dalje pa oddelek vodi Sanja Sivec Levpušček. 

 

2. UGOTOVITVE 

2.1. Študija variant javne poti na območju OPPN Poljubinj PL04 

2.1.1 Opis postopkov od načrtovanja do izvršitve 

Za izdelavo študije variant cestne povezave PL04/OPPN Poljubinj je bil sklenjen (ustni) 

dogovor med Občino Tolmin in študentko geodezije in geoinformatike na FGG. (med vodjo 

oddelka za okolje in prostor Miranom Droletom in Martino Perdih oz. Kuščer; vir: e-pošta iz 

leta 2016).  

Agencija M servis je izdala stalno napotnico 20. 10. 2017 z istim datumom začetka dela in  s 

predvidenim zaključkom 30. 9. 2018. Iz te dokumentacije ni razviden znesek 

načrtovanega/dogovorjenega plačila in tudi ne ali se obračun opravlja po opravljenih urah, ali 

kot cena študije. Prav tako v dostavljeni dokumentaciji ni navedeno na kateri proračunski 

postavki so zagotovljena sredstva. Znesek plačila je razviden iz sprejetega proračuna za leto 

20188 (1.336,47 evrov), kjer so sredstva načrtovana kot drugi operativni odhodki.  

Občini naj bi bila dostavljena študija variant poteka trase ceste 6. 12. 2017 (e-pošta). 

Izvajalcema nadzora je bila vročena študija, ki nima nobene oznake (podpisa) pripravljavke, z 

datumom november 2017. Kako je bil določen znesek plačila ni razvidno, saj je na e-pošti 

navedeno, da se »po dogovoru ob predložitvi osnutka študije variant plača 1. delni znesek v 

višini 400 evrov«.  

                                                           
6 V letu 2018 je bilo plačano 13 nadomestil (12 za leto 2018 in eno za leto 2017) vzdrževanja programa PISO. 
7 Župan lahko pooblasti podžupana ali druge delavce uprave, vendar v letih 2018 in 2019 tako pooblastilo ni bilo 

izdano.  
8 Vključeno dodatno v drugo obravnavo proračuna za leto 2018 na 27. seji občinskega sveta (19. 12. 2017), kot 

že prevzeta obveznost iz leta 2017. 
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V decembru 2017 je bilo študentki na podlagi računa Agencije M servis št. 39730/17 z dne 8. 

12. 2017 opravljen prvi del izplačila v višini 473,38 evrov neto (stroški občine še dajatve v 

višini 194,85, torej skupni stroški v znesku 668,23). Plačilo je bilo izvršeno 8. 1. 2018 in 

vključeno v izvršeni proračun tega leta. 

Na seji Odbora za okolje in prostor 15. 3. 2018, ki je obravnaval pripravo OPPN Poljubinj, je 

sodelovala tudi Martina Kuščer9, ki je podala »dodatno obrazložitev k strokovnim podlagam 

prometnega napajanja«. Po dostavitvi računa Agencije M servis št. 8410/18 z dne 20. 3. 2018 

je bilo 19. 4. 2018 opravljeno plačilo druge polovice dogovorjenega zneska. Prikazano je kot 

opravljeno delo v februarju in marcu 2018, čeprav je bila študija oddana že v decembru in ni 

podatka, da bi se v tem obdobju spreminjala.  

Magistrska naloga, ki je sicer obsežnejša (rešuje prometno povezanost širšega območja), je 

dostopna na repozitoriju Univerze v Ljubljani. 

Med izvajanjem nadzora je vodja oddelka za okolje in prostor podala pojasnilo10 o določitve 

cene študije. 

Pojasnilo 

Glede na to, da je študija variant cestne povezave predstavljala del magistrske naloge študentke 

Martine Perdih, se je glede načina dela, končnega poročila ter tudi o ceni, dogovarjalo na 

usklajevalnem sestanku med občinsko upravo, Fakulteto in študentko kot izdelovalko. Ob tem 

je bilo upoštevano, da se je naloga izvajala z vodstvom profesorjev na Fakulteti za gradbeništvo, 

hkrati pa ta naloga predstavlja dodatno delo študentke, predvsem z izdelavo večjega števila 

variantnih rešitev ter sodelovanje in usklajevanja z deležniki in občinsko upravo. 

 

2.1.2 Podrobne ugotovitve 

Neustrezno določena cena študije 

Primerjava cene študije variant javne poti v PL04 v bruto znesku 1.336 evrov (v pripravi osebe, 

ki nima ustrezne strokovne izobrazbe) in ponudbene cene izdelave projektne naloge v znesku 

3.200 evrov (ali 3.590 evrov z DDV)11 poraja dvom v ustreznost določanja cene za strokovne 

podlage. Študija variant javne poti v delu obravnavanega območja (PL04) dosega 37% cene 

celotne projektne naloge OPPN Poljubinj, ki naj bi jo izdelala Elea iC, d.o.o., Ljubljana (v 

nadaljevanju: Elea iC). 

 

 

 

 

 

                                                           
9V prejetem gradivu se pojavljata oba priimka: Perdih in Kuščer; navajane v tem poročilu je prilagojeno dejanski 

dokumentaciji. 
10 Pojasnila, navedena v tem poročilu, so bila posredovana sestavljavki poročila po e pošti 27. 11. 2019. 
11 Prikazana v naslednji (2.2.) točki tega poročila. 
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Odzivno poročilo 

Odgovor nadzornega odbora 

Ocena podana v poročilu temelji na primerjavi cene študije variant javne poti v PL04 v bruto 

znesku 1.336 evrov (pripravila študentka) in cene izdelave projektne naloge za pripravo OPPN 

v znesku 3.200 evrov oz. 3.590 evrov z DDV (pripravljala EleaiC).  

Znesek, ki ga navaja občina, se nanaša na v proračunu načrtovane stroške izdelavo študije za 

veliko širše območje, kot ga je zajemala študija za PL04 (oz. ožje stanovanjsko območje). 

Občina ni vročila nobenega dokaza, da je ceno znižala in tudi ne dokaza o načinu vrednotenja 

izdelave študije (urna postavka, izdelava naloge). Dejstvo pa so, da niti študija variant javnih 

poti v PL04, niti druga izhodišča za širše območje OPPN Poljubinj še niso sprejeta, porabljenih 

pa je bilo že več kot 4.000 evrov načrtovanih sredstev, kot jih navaja v ugovoru občina. 

Ugovor se ne upošteva, tekst poročila ostane nespremenjen. 

 

Neustrezno načrtovanje v proračunu 

Odzivno poročilo 
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Odgovor nadzornega odbora 

Ugovor občine se upošteva tako, da se ugotovitev o neustreznem načrtovanju umakne iz 

dokončnega poročila. Na podlagi vročene dokumentacije je občina dokazala, da je s 

prerazporeditvijo sredstev v veljavnem proračunu za leto 2017 zagotovila sredstva in 

načrtovala tudi izvedbo obravnavane študije konec oktobra in jo v decembru 2017 prenesla kot 

neizvršeno obveznost v proračun leta 2018. 

 

2.2. Projektna naloga za OPPN Poljubinj  

2.2.1. Opis postopkov od načrtovanja do izvršitve 

V proračunu za leto 201712 so bila zagotovljena sredstva za: 

‒ pripravo projektne uskladitve medsebojne povezanosti občinskega podrobnega 

prostorskega načrta (OPPN) PC Poljubinj, stanovanjskih površin v Poljubinju in 

območjem predvidenega turističnega centra Žabče (4.000 evrov) in 

‒ izdelavo OPPN za območje stanovanjske pozidave v Poljubinju (15.000 evrov). 

V proračunu za leto 2018 so bila sredstva za izdelave projektne naloge za pripravo občinskega 

podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Poljubinj – območje PL04/OPPN/Sse Poljubinj 

načrtovana v znesku 3.904 evrov, kar predstavlja znesek v letu 2017 prevzete obveznost 

(naročilnica 2017/000386 z dne 25. 9. 2017 izdane Elei iC). 

 

V proračunu za leto 2019 je za dokončanje projektne naloge za pripravo občinskega podrobnega 

prostorskega načrta (OPPN) Poljubinj – območje PL04/OPPN/Sse Poljubinj zagotovljeno 

634,40 evrov kot razlika med prevzeto obveznostjo v znesku 3.904 evrov in že opravljenimi 

plačili v znesku 3.269,60 evrov.  

Za oddajo del z nazivom Projektna naloga za OPPN Poljubinj sta bili v letu 2017 pridobljeni 

dve ponudbi: Real Engineeringa, d.o.o., Ljubljana, št. 29/17 z dne 17. 9. 2017 in Elee iC , št. 

170763 z dne 12. 9. 2017 s specifikacijo kot je prikazana v tabeli 2. 

                                                           
12 Razvidno iz obrazložitev predlaganega proračuna občine v prvi obravnavi. 
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Tabela 2: Primerjava ponudb 

Opis iz ponudb Real engineering Elea iC Opomba 
Predmet ponudbe Projektna naloga za OPPN 

Poljubinj. 

Projektna naloga za OPPN 

Poljubinj. 

Obe iz septembra 2017. 

Cena  3.500 3.20013 Brez ddv. 

Dodatni stroški Ni. Dodatne ure za usklajevanje in za 

pridobivanje informacij se plačajo 

v znesku 40 evrov na uro.  

 

V ceni vključeno Projektna naloga v elektronski 

obliki. 

3 natisnjeni izvodi naloge. 

 

Usklajevanje z naročnikom. 

 

 

 

 

 

Priprava sklepa o pričetku 

izdelave OPPN 

Naloga v odklenjeni 

elektronski obliki 

3 natisnjeni izvodi naloge. 

 

Usklajevanje z naročnikom 

v obsegu 5 ur. 

 

Predhodno pridobivanje 

informacij v obsegu 20 ur. 

 

Enaka 

določila 

ponudbe. 

 

Pri Elei iC je 

usklajevanje omejeno. 

 

Ponudba Reala ne 

vsebuje te storitve. 

 

Ponudba Elee iC ne 

vsebuje te storitve. 

Rok izdelave 60 dni po prejetju strokovnih 

podlag in projektne naloge 

lastnikov. 

Pričetek takoj po prejemu 

naročila in strokovnih 

podlag. 

45 dni po pričetku del. 

15 dni razlike. 

Plačilo V enkratnem znesku po predaji 

projektne naloge in 30 dneh po 

izstavitvi računa. 

V enkratnem znesku po 

predaji projektne naloge in 

30 dneh po izstavitvi računa. 

Enaki pogoji plačila. 

 

Izbran je bil ponudnik Elea iC, kateremu je bila 25. 9. 2017 izdana naročilnica 2017/000386. 

Izdelana projektna naloga OPPN Poljubinj nosi datum marec 2018 in je bila predstavljena na 

Odboru za okolje in prostor 15. 3. 2018. Iz zapisnika seje je razvidno, da je odbor odločanje oz. 

sklepanje o OPPN na podlagi projektne naloge prenesel na eno od naslednjih sej. Kot je mogoče 

sklepati iz zapisnika projektna naloga še ni bila zaključena. 

Elea  iC  je  občini  9. 10. 2018  izstavila  račun  št. 18-300-000306, ki  ga  je  občina  plačala 

8. 11. 2018 v znesku 2.680 evrov (brez DDV). Na računu je zaračunana priprava osnutka 

projektne naloge v znesku 2.560 evrov in priprava povzetka aktivnosti za predstavitev na seji 

Odbora za okolje in prostor v znesku 120 evrov. Osnutek projektne naloge računu ni predložen, 

sklepamo pa, da gre za nalogo kot je bila predstavljena na Odboru za okolje in prostor.  

Izvajalcu naloge je bilo 8. 11. 2018 za opravljeno delo plačano 2.680 evrov. Ob plačevanju 

specifikacija računa ni bila osporavana. Stroški občine vključno z DDV so bili 3.269,80 evrov. 

Občina je 8. 10. 2019, v soglasju z izvajalcem, prekinila/preklicala naročilnico, ker je začasno 

zaustavila izvajanje projekta. 

Iz dokumentacije je razvidno, da je Elea iC vključila v svojo delo tudi pripravljavko študije 

variant  javnih poti na  območju PL0414.  Martina Perdih je  sodelovala na vseh sestankih od 

11. 10. 2017 do konca leta 2017 in na predstavitvi na Odboru za okolje in prostor. 

                                                           
13 Prvo postavljena cena tega ponudnika je bila 3.600 evrov, vendar je po pogajanjih, ki jih je izvedel Miran 

Drole, vodja oddelka za okolje in prostor, cena znižana na 3.200 evrov.  
14 Navedeno v predstavitvi aktivnosti izvajalke projektne naloge z dne 6. 3. 2018 in tudi ponudbi Elee iC. 
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Med izvajanjem nadzora je vodja oddelka za okolje in prostor podala pojasnilo o določitve cene 

naloge in nadaljevanju pripravljanja OPPN Poljubinj. 

Pojasnilo 

Ponudbena cena Elee iC po pogajanjih je 3.200 evrov neto. V tej ceni je po ponudbi vključeno 

tudi 25 ur predhodnega pridobivanja informacij in usklajevanj. V ponudbi navedena vrednost 

urne postavke se obračuna v primeru dodatnih del, do česar pa v konkretnem primeru ni prišlo. 

Projektna naloga je bila predstavljena na 22. seji Odbora za okolje in prostor, 15. 3. 2018. Tedaj 

je Odbor sprejel sklep, da se o zadevi ponovno razpravlja v prihodnje. V tem času je tako 

občinska uprava kot tudi Krajevna skupnost Poljubinj vodila usklajevanja z lastniki zemljišč, 

vendar zaradi zelo različnih stališč deležnikov z izhodiščih, na katerih je naloga nastala, ni bilo 

mogoče narediti koraka naprej. 

Dela na tej problematiki pa se nadaljujejo, in sicer smo nazadnje o tem razpravljali na 

usklajevalnem sestanku s predstavniki KS Poljubinj, dne 17. in 24. 10. 2019. Tedaj smo se 

dogovorili, da KS obvesti lastnike zemljišč na območju OPPN o predlogu za izvzem iz OPPN; 

glede na tendence bi bilo problematiko najbolje reševati z ustreznimi spremembami OPN-ja. 

 

2.3.2 Podrobne ugotovitve  

Ponudbi sta bili že v osnovi vsebinsko neenakovredni. 

Po obeh ponudbah projektna naloga obsega vsa potrebna izhodišča (komunalno, urbanistično, 

krajinsko in arhitekturno osnovo) za urbanistično in arhitekturno zasnovo in izdelavo OPPN 

Poljubinj. Razlika je v prometni ureditvi, kjer Real navaja, da bo prometna ureditev povzeta po 

strokovnih podlagah, ki jih bo zagotovil naročnik, Elea iC pa navaja, da bodo izhodišča narejena 

na podlagi magistrske naloge, ki se opravlja za območje z oznako PL04. Iz ponudb ni razvidno, 

ali je tudi drugi ponudnik bil seznanjen, da projektna naloga zajema samo področje PL04, in da 

podlago za prometno ureditev pripravlja študentka.  

Neenakovrednost vsebine ponudbe potrjuje tudi opis nalog, ki so vključene v ceno, saj je  

 obseg usklajevanja z naročnikom pri neizbranemu ponudniku ni časovno omejen, pri 

izbranem ponudniku pa je omejen15,  

 pri izbranem ponudniku je večji obseg nalog za predhodno pridobivanje informacij16, ki 

ga neizbrani ponudnik ni navedel, 

 neizbrani ponudnik pa ima v ponudbi tudi pripravo sklepa o pričetku izdelave OPPN.  

Delitev priprave dokumentov za PL04 OPPN Poljubinj na druge materialne stroške (magistrska 

naloga) in projekt, ki pomeni investicijske stroške, poraja dvom, da ima delitev drugačno 

podlago in je že v osnovi postavila ponudnika v neenakopraven položaj17. 

Na podlagi prikazanih podatkov ni mogoče potrditi, da je za izdelavo projektne naloge za 

pripravo OPPN Poljubinj izbran najugodnejši ponudnik.  

                                                           
15 Na pet ur, nad tem obsegom pa se obračuna vsaka ura dodatno 40 evrov brez DDV. 
16 In vrednoteno na 20 ur. 
17 Upoštevaje ugotovitve pod točko 2.1. 
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Izbor ponudnika je v nasprotju z določili ZJN, ki v 6. člena določa, da mora »naročnik 

zagotoviti, da med ponudniki na vseh stopnjah postopka javnega naročanja in glede vseh 

elementov ni razlikovanja, upoštevaje vzajemno priznavanje in sorazmernost zahtev naročnika 

glede na predmet naročila.« 

Odzivno poročilo 

 

Odgovor nadzornega odbora 

V poročilu so natančno navedeni vsi elementi, na podlagi katerih temelji ocena nadzora, da sta 

ponudbi neenakovredni. Občina ni vročila nobenega dokaza, na podlagi katerega bi lahko 

spremenili navedbe, da je en ponudnik razpolagal z informacijo o pripravi strokovnih podlag 

za prometno ureditev v PL04, drugi pa ne in tudi ne, da je eden ponudnik časovno omejil 

usklajevanje z naročnikom, drugi pa ne. Prav tako ocenjujemo, da sta časovno omejen obseg 

pridobivanja predhodnih informacij in pripravo sklepa o pričetku izdelave OPPN pomembna 

elementa ponudbe, saj lahko bistveno vplivata na izvajanje pogodbenih določil in obseg 

dodanih del.  

Način izbora izvajalca oz. uporabe ZJN v ugotovitvenem delu poročila ni sporen in je sprejet 

kot ustrezen.  

Ugovor občine se ne upošteva. Tekst poročila ostane nespremenjen. 

 

Neustrezno oblikovanje in potrjevanje posameznih dokumentov. 

Ponudba Elee iC vsebuje tako ceno izdelave projektne naloge (3.200 evrov) kot tudi obveznost 

za predhodno pridobivanje informacij in usklajevanje z naročniki po dejansko opravljenih urah 

(dodatna dela).  

Naročilnica pa je bila izdana samo za pripravo projektne naloge v znesku 3.200 evrov. 

Izdani (delni) račun št. 18-300-000306 v vrednosti 2.680 evrov brez DDV predstavlja 2.560 

evrov plačila za pripravo osnutka projektne naloge in 120 evrov za pripravo povzetka aktivnosti 

za predstavitev na seji Odbora za okolje in prostor, torej za dodatna dela.  
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Izdan je v nasprotju s podpisano naročilnico 2017/000386, saj dodatna dela z naročilnico niso 

bila naročena. Bila pa so določena v izbrani ponudbi. Račun je občina plačala in ni osporavala 

njegove specifikacije. 

V letu 2019 je bil ob preklicu naročilnice v letu 2019 dosežen dogovor o ustavitvi priprave 

projektne naloge. Stranki sta se strinjali, da je ostala odprta obveznost 520 evrov, ki predstavlja 

razliko med pogodbeno ceno za nalogo 3.200 evrov in izvršenimi plačili 2.580 evrov (vse brez 

DDV).  

Nadzorni odbor ni ocenjeval ali je obseg opravljenih nalog sorazmeren s plačilom18. Je pa 

ugotovil, da so porabljena sredstva za izvedeno nalogo ostala v obsegu s proračunom za leto 

2018 določenega zneska. Ali bodo dela do priprave dokončnega sklepa o pričetku izdelave 

OPPN19, ki ga je v svoji ponudbi zagotavljal neizbrani ponudnik (Real)20, ostala v okviru 

načrtovanih preostalih proračunskih sredstev 634 evrov, pa bo ugotovljeno v naslednjih letih. 

 

Odzivno poročilo 

 

Odgovor nadzornega odbora 

Navajanje občine, da so »priprava materiala in sama predstavitev na seji odbora so predstavljala 

dodatno aktivnost, ki ni bila predvidena« potrjujejo ugotovitev nadzora, da sta bili ponudbi 

neenakovredni. Izbrani ponudnik je omejil usklajevanje z naročnikom na 5 ur, neizbrani pa te storitve 

časovno ni omejil. Za zaračunavanje priprave povzetka aktivnosti pri predstavitvi na seji Odbora za 

okolje in prostor ni bilo nobene pravne podlage, saj take storitve ne vsebuje pravilno izdana naročilnica. 

Zato bi občina morala račun zavrniti že ob prejemu 9. 10. 2018.  

Nadzorni odbor ni ocenjeval ustreznosti obravnave na Odboru za okolje in prostor, ki je potekala v 

marcu 2018, je pa skrbno pregledal kaj se je po seji odbora dogajalo s projektno nalogo21. in ugotovil, 

da je bila projektna naloga predana in obrazložena občini marca 2018, račun za osnutek projektne 

naloge izdan oktobra 2018, dogovor oz. soglasje obeh strank o prekinitvi izvajanja projekta pa dosežen 

oktobra 2019. Po določilih ponudbe izbranega ponudnika Elee iC se plačilo izvede v enkratnem znesku 

po predaji računa oz. po dogovoru z naročnikom.  

                                                           
18 Za takšno oceno bi potreboval predvsem strokovnjaka s področja priprave prostorskih dokumentov. 
19 Ali pa bodo potrebne celo spremembe prostorskega načrta za to območje. 
20 Ne pa tudi izbrani ponudnik Elea iC. 
21 Naloga, ki je bila 15.3.2018 predstavljena na Odboru za okolje in prostor ima naziv »Projektna naloga« in se 

kot taka obravnava. Račun pa je bil 9.10.2018 izdan za »Osnutek projektne naloge«. Kdaj je projektna naloga 

dobila oznako osnutek in kdo je to določil iz dostavljena gradiva ni bilo mogoče ugotoviti. 
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Delni račun, česar ne določa ponudba je bil izdan sedem mesecev po obravnavi projektne naloge na 

Odboru za okolje in prostor ter eno leto preden je bil dosežen dogovor strank o delnem preklicu 

naročilnice. S tem so tudi utemeljene ugotovitve poročila o neustreznem oblikovanju in potrjevanju 

dokumentacije, ki se ne spreminjajo.  

 

2.3 Krajinska zasnova območja Gorenje Trebuše 

2.3.1. Opis postopkov od načrtovanja do izvršitve 

Družba ZaVita svetovanje, d.o.o. Ljubljana (v nadaljevanju: Zavita) je 9. 1. 2018 izdelala 

ponudbo št. 296/2017. Ponudba ima naziv Priprava krajinske zasnove Gorenja Trebuša in 

navedeno, da se naročnik določi kasneje. Podlage za vročitev ponudbe ni bilo mogoče ugotoviti.  

Iz dokumentacije, ki jo hrani občina, ni razvidno, da bi se za izdelavo takšne naloge opravilo 

zbiranje ponudb, ali celo, da bi bilo več ponudnikov. Tudi ni razvidno, da bi interes za takšno 

krajinsko zasnovo izkazovala tudi družba, ki se na tem področju ukvarja z živinorejo22. 

Sredstva v proračunu za leto 2018 niso bila načrtovana kot projekt, so pa bila zgotovljena v 

okviru PP 040302 »Sofinanciranja priprave in izvedbe projektov«. V prvi ponudbi je bila 

določena cena 22.700 evrov, kar pa je bilo s pogajanji23 znižano na 18.500 evrov (vse brez 

DDV). Dne 9. 4. 2018 je bila izdelana druga ponudba v višini izpogajane cene. V ponudbi je 

določena vročitev izdelka v štirih mesecih od podpisa pogodbe in prejema potrebnih podatkov 

od naročnika. Tudi v tej ponudbi ni navedeno, da bo projekt sofinancirala tudi zasebna družba. 

Pogodba št. 350-0001/2018 je bila podpisana 2. 7. 2018. V pogodbi je navedeno, da so sredstva 

zagotovljena na postavki 040302 Sofinanciranje priprave in izvedbe projektov. Podpisniki 

pogodbe so ZaVita kot izvajalec, Občina Tolmin in AF Agrar, d.o.o., Gorenja Trebuša24 kot 

naročnika25. Naročnika plačata pogodbeno ceno vsak do polovice. V pogodbi je še določeno: 

 pogodbena vrednost 18.500 evrov brez DDV, 22.570 evrov z DDV, 

 izdelava v skladu z OPN Tolmin in Zakonom o urejanju prostora, 

 rok priprave in javne razgrnitve je 30. 11. 2018, rok obravnave na delovnih telesih 

občine in na občinskem svetu je 31. 5. 2019, odstopanje od rokov je možno samo pisno 

s sklepanjem aneksa, 

 plačila se izvršujejo na podlagi šestih računov (glede na fazo izvajanja naloge) vročenih 

pogodbenima strankama (3+3), prvi račun se vroči po predložitvi potrjenega končnega 

dokumenta za javno razgrnitev, 

 za vsak dan zamude po krivdi izvajalca se obračuna 0,2 % pogodbene vrednosti dnevno, 

in sicer do višine 20% vrednosti pripadajoče faze. 

Do zadnjega dneva nadzora 27. 11. 2019 občina ne razpolaga s Krajinsko zasnovo območja 

Gorenja Trebuša in tudi ni prejela nobenega računa povezanega s to pogodbo. 

V obrazložitvah zaključnega računa proračuna za leto 2018 je pojasnjeno načrtovanje kot 

navajamo v nadaljevanju. 

                                                           
22 In kasnejši sofinancer študije. 
23 Izvedel ga je vodja oddelka za okolje in prostor. 
24 Ki je izkazala interes revitalizacije živinoreje na območju Gorenje Trebuše. 
25 Tako vlogo jima določa pogodba, čeprav jih ne poimenuje tako. 
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»Na tej 040302 postavki so bila s sprejetim planom proračuna za leto 2018 v višini 100.000,00 

EUR planirana sredstva za plačilo zunanjim strokovnim institucijam za pripravo strokovnih 

podlag, izdelavo investicijske in projektne dokumentacije, študij in analiz ter sredstva za 

zagotavljanje lastne soudeležbe pri izvajanju manjših projektov, dejansko izbranih na raznih 

razpisih.  

Proračunska postavka 040302 je po programski klasifikaciji proračunskih izdatkov uvrščena v 

podprogram 03029002 Mednarodno sodelovanje občin, saj so sredstva na tej postavki v prvi 

vrsti rezervirana za kritje stroškov priprave in za zagotavljanje soudeležbe pri mednarodnih 

projektih. Ker programska klasifikacija ne omogoča oblikovanja proračunske postavke s 

podobno vsebino, torej za rezervacijo sredstev za podoben namen za projekte, ki nimajo 

mednarodnega značaja, smo tudi sredstva za ta namen planirali v okviru te proračunske 

postavke. Ker želimo pri porabi proračunskega denarja zagotoviti transparentnost, smo tudi pri 

pripravi proračuna za leto 2018, skladno s preteklo prakso, celoten znesek sredstev za 

sofinanciranje priprave in izvedbe (mednarodnih in domačih) projektov, ki niso vnaprej 

natančno opredeljeni, zagotovili v okviru te proračunske postavke. Skladno s pojasnilom, 

podanim v postopku obravnave proračuna občine za leto 2018, se sredstva po natančnem 

definiranju namena porabe (po tem, ko so objavljeni razpisi, ko je znano, kateri projekti so 

odobreni…) s sklepom župana prerazporedijo na ustrezno proračunsko postavko, s čimer se 

zadosti pravilom glede razvrščanja izdatkov v skladu s programi in podprogrami, kot so 

opredeljeni v programski klasifikaciji.« 

V obrazložitvah izvrševanja proračuna v prvi polovici leta 2019 je navedeno, da »investitor ni 

uspel pridobiti soglasij lastnikov zemljišč za izvedbo ureditev na podlagi krajinske zasnove in 

je postopek priprave prekinjen«. 

 

2.3.2 Podrobne ugotovitve 

Načrtovanje v proračunu za leto 2018 ni bilo ustrezno.  

Postavka 040302 Sofinanciranje priprave in izvedbe projektov po vsebini ne more biti pravilna 

podlaga za načrtovanje prostorskih aktov občine, ker je za takšne strokovne podlage v 

proračunu določena posebna proračunska postavka 041603. Postavka 040302 je sestavni del 

področja porabe 03 Zunanja politika in mednarodno sodelovanje, druga 041603 pa področja 

porabe 16 Prostorsko planiranje in stanovanjska komunalna dejavnost. Nobeno pojasnilo26 ne 

more biti opravičilo za takšen postopek prevzemanja obveznosti, ker je s Pravilnikom o 

programski klasifikaciji odhodkov občinskih proračunov enako in natančno predpisana 

razvrstitev odhodkov tako v proračunu kot pri izvrševanju proračuna. Že ob sprejetju ponudbe 

(januarja 2018) in ob podpisu pogodbe (julija 2018) je bilo iz pogodbenih določil razvidno, da 

gre za strokovno podlago za spremembo in dopolnitev občinskega prostorskega načrta.  

Na proračunski postavki 040302 je za leto 2018 določen obseg v ocenjeni vrednosti 100.000 

evrov in le del projektov te postavke je ob sprejemanju proračuna znan. Zaradi tega je 

prevzemanje obveznosti v breme te postavke, ne da bi bili ob sprejemanju proračuna določeni 

projekti, zelo pogosto. To dokazuje tudi poročanje v zaključnem računu proračuna za leto 2018, 

ko je ugotovljeno, da je bilo v letu 2018 iz te postavke prerazporejeno na druge postavke za 

66.693 evrov ali skoraj 67% načrtovanih sredstev.  

                                                           
26 V zaključnem računu proračuna za leto 2018 je v Poročilu o razporeditvah in prerazporeditvah proračunskih 

sredstev navedeno, da naj bi NO v letu 2009 podal priporočilo o bolj transparentnem prikazovanju sofinanciranja 

domačih in mednarodnih projektov, ki ga občina upošteva tako, da pripravo projektov v proračunu prikazuje na 

postavki 040302, izvajanje pa na vsebinsko ustrezni postavki. 
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Odzivno poročilo 

 

 
Odgovor NO 

Občina v ugovoru navaja argumente, ki so že navedeni v poročilu (dobesedna obrazložitev iz 

zaključnega računa proračuna za leto 2018), vendar ne prilaga nobenega dokaza (ugotovitev 

in priporočil nadzornega odbora).  

Uveljavljeno prakso utemeljuje s tem, da ni smotrno nerazporejenih sredstev zagotavljati na 

številnih proračunskih postavkah proračuna. Po določilih 42. člena ZJF se lahko samo v okviru 

splošne proračunske rezervacije določijo sredstva, ki niso razporejena. Vsa sredstva, ki so 

določena na posameznih postavkah proračuna morajo izhajati iz znanih programov, projektov 

oz drugih oblik načrtovanja pri uporabnih sredstev proračuna. Zagotavljanje sredstev brez 

ustrezne vsebinske podlage je v nasprotju s predpisi, ki določajo pripravo in izvajanje 

proračuna. Občina ne sme na proračunski postavki »sofinanciranje priprave in izvedbe 

projektov« načrtovati večji obseg sredstev kot ima evidentiranih in znanih projektov za 

posamezno proračunsko leto (tako imenovano načrtovanje na zalogo).  

 

Ugovor se ne upošteva, tekst poročila ostaja nespremenjen.  

  

Prerazporejanje sredstev je opravljeno v nasprotju z določili odloka.  

 

Proračunska postavka 040302 je sestavni del področja porabe 03 Zunanja politika in 

mednarodna pomoč in glavnega programa 0301 Mednarodno sodelovanje in udeležba, za 

katerega je bilo v letu 2018 načrtovano za 129.600 evrov sredstev. S prerazporeditvami je bil 

veljavni proračun glavnega programa 0301 zmanjšan na 62.906 evrov oz. za več kot 52% 

načrtovane vrednosti. Po določilih Odloka o izvrševanju proračuna Občine Tolmin za leto 2018 

se lahko med letom opravijo prerazporeditve do višine 20% vrednosti glavnega programa 

sprejetega proračuna tekočega leta in to samo znotraj področja porabe. V primeru 

prerazporeditev na postavko 041603 pa je opravljena prerazporeditev med področji porabe 03 

in 16 (kjer prerazporejanje ni dovoljeno). 
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Odzivno poročilo  

 

 
 

Odgovor nadzornega odbora 

S pravilnim obsegom načrtovanja proračuna kot ga navajamo v prejšnjem odgovoru, tudi ni 

možno prerazporejanje sredstev v obsegu, kot se to dogaja na postavki 040302. 

Prerazporejanje sredstev je izjema, ki se lahko uporabljati samo v primerih, ki jih določajo 

predpisi (omejitev tako po obsegu in kadar so izkazani prihranki na posameznih postavkah).  

Občina ni vročila nobenega dokaza, ki bi zanikal ugotovitev, da je bilo prerazporejanje sredstev 

proračuna kot je navedeno v poročilu opravljeno v nasprotju z določili Odloka o izvrševanju 

proračuna Občine Tolmin za leto 2018. 

Ugovor se ne upošteva. 

 

Kršenje pogodbenih določil in neustrezna obrazložitev projekta v proračunskih dokumentih. 

 

Kako potrebna in premišljena je bila izdelava takšne krajinske zasnove in hitenje pri 

zagotavljanju sredstev, pa kaže tudi to, da več kot 17 mesecev po sklenitvi pogodbe občina 

nima niti osnutka zasnove in tudi ni sprožila ustreznega postopka za spremembo pogodbenih 

določil. V polletnem poročilu o izvajanju proračuna za leto 2019 je navedeno, da »investitor ni 

uspel pridobiti soglasij lastnikov zemljišč za izvedbo ureditev na podlagi krajinske zasnove in 

je postopek priprave prekinjen«. Pri tem ni pojasnjeno, kdo je investitor. Tudi v zaključnem 

računu proračuna za leto 2018 in proračunu za leto 2019 ni navedeno, da je projekt sofinanciran 

v polovičnem deležu.  

Menimo, da je bilo načrtovanje projekta v občinski upravi neustrezno, saj ga ni sprejel občinski 

svet s proračunom za leto 2018, ga je pa (naknadno) potrdil z zaključnim računom proračuna 

in potrditvijo prerazporeditev opravljenih v letu 2018. Pristojni tudi niso spoštovali pogodbenih 

določil, saj bi ob ugotovitvi, da je izvedba projekta upočasnjena, oz. da projekta ni mogoče 

izvesti, morali predlagati spremembo ali prekinitev pogodbe in na ustreznih organih sprožiti 

postopek spremembe proračuna in NRP. 

 

Odzivno poročilo 
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Odgovor NO 

Ugotovitev temelji na določilih pogodbe, da je rok priprave in javne razgrnitve 30. 11. 2018, 

rok obravnave na delovnih telesih občine in na občinskem svetu pa 31. 5. 2019, odstopanje od 

rokov je možno samo pisno s sklepanjem aneksa. Ker do 30.11.2018 ni bila pripravljena 

krajinska zasnova, kot jo določa pogodba, bi moral biti sklenjen aneks, ki bi določal nove roke 

ali pa odstop od pogodbe. Pojasnilo, ki je bilo dano med nadzorom, ne vpliva na presojo 

nadzora. Potrebno je upoštevati pogodbena določila in predpisan postopek tako spreminjanja 

pogodbe kot proračunskih dokumentov. 

Ugovor občine se ne upošteva. 

 

Odzivno poročilo 

 

Odgovor NO 

Občina je dodatno pojasnila okoliščine zaradi katerih je izvrševanje proračuna na navedeni 

postavki dolgotrajno. 

Iz primerov, ki so bili predmet nadzora, je tako pojasnilo le delno sprejemljivo (pri izvedbi 

projektne naloge OPPN Poljubinj PL04). Druge ugotovitve (o izboru izvajalca, izdelavi naloge 

in odstopu od izvedbe v predlagani projektni nalogi) pa kažejo na pomanjkljivosti pri izvajanju 

projekta. Primer izdelave Krajinske zasnove Gorenje Trebuše pa najbolj nazorno kaže premalo 

premišljeno in neustrezno načrtovanje sredstev na postavki Prostorski dokumenti občine. 

Zagotavljanje t.i. nerazporejenih sredstev je v nasprotju s predpisi, če se jih zagotavlja izven 

tekoče proračunske rezervacije, in v nekaterih primerih pomeni, da se v proračun vključijo 

projekti, ki jih ni odobril občinski svet ob sprejemanju proračuna. 

 

Poročilo pripravila:  

Milena Velišček  


