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XIII 
 

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: 6.3.2020 
 
 
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 Srednja Dobrava za leto 2018 
2. Poročilo o opravljenem nadzoru na Gasilski zvezi Občine Radovljica za leto 

2018 
3. Poročilo o opravljenem izrednem nadzoru na Občini Radovljica (postavitev 

ograje na Gorenjski cesti v Radovljici) 
 
V skladu z 90. členom poslovnika bo kot poročevalec na seji sodeloval: 

- Janez Reš, predsednik Nadzornega odbora 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Občinski svet Občine Radovljica se seznanja s poročili o opravljenih nadzorih: 

1. Poročilo o opravljenem nadzoru v KS Srednja Dobrava za leto 2018, 
2. Poročilo o opravljenem nadzoru na Gasilski zvezi Občine Radovljica za leto 2018, 
3. Poročilo o opravljenem izrednem nadzoru na Občini Radovljica (postavitev 

ograje na Gorenjski cesti v Radovljici). 
  
 

 
                                                                                                     Ciril Globočnik l.r. 
                                                                                                             ŽUPAN 
  

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si


XIII/2 
 

 
OBČINA RADOVLJICA 

NADZORNI ODBOR 
Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 

 
Številka: 9001-14/2019-6 
Datum: 23.01.2020 
 
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  9. seji dne  23.01.2020 
sprejel  

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU V 
KRAJEVNI SKUPNOSTI SREDNJA DOBRAVA ZA LETO 2018   

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Radovljica 
 

1. Nadzorni odbor v sestavi: 
1. Janez Reš, predsednik; 
2. Bogomir Vnučec, podpredsednik; 
3. Drago Finžgar, član; 
4. Barbara Boltar, član; 
5. Tomaž Frelih, član; 
6. Gašper Albinini, član; 
7. Klemen Erman, član. 

 
2. Poročevalec: 

Tomaž Frelih 
 

3. Izvedenec: / 

4. Ime nadzorovanega organa/zavoda: 
Krajevna skupnost Srednja Dobrava, Srednja Dobrava 1a, 4245 Kropa 

 
UVOD 
 
Na podlagi sklepa o izvedbi nadzora številka: 9001-14/20192-2 z dne 25.9.2019 sta člana 
Nadzornega odbora: Tomaž Frelih in Drago Finžgar  dne 2.10. 2019 opravila nadzor  v 
prostorih Občine Radovljica, vendar se je predsednik KS Srednja Dobrava en dan pred 
nadzorom opravičil in je bil pri nadzoru prisoten samo predstavnik občine g. Boštjan Brelih. 
Zaradi pomanjkljivih podatkov je bil dogovorjen dodaten termin dne 18.9.2019 ravno tako v 
prostorih Občine Radovljica, ki se ga je udeležil tudi predsednik Sveta KS Srednja Dobrava g. 
Rajko Mikolič. 
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Namen in cilj nadzora so bili : 
1. preveriti skladnost finančnega poslovodenja z zakoni in podzakonskimi akti ter 

transparentnost poslovanja, 
2. preveriti skladnost finančnega poslovanja s proračunom organa za leto 2018, 
3. preveriti popolnost in zakonitost prejemkov in izdatkov, 
4. poročati o ugotovljenih nepravilnostih, 
5. dati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje organa.     

 
Predsednik Sveta KS Srednja Dobrava je na drugi rok prinesel zahtevane dokumente v 
papirnati obliki. Pregled je obsegal naslednja področja: 
 

1. statut KS Srednja Dobrava in zapisniki sej Sveta KS Srednja Dobrava, 
2. pregled pogodb in naročilnic 
3. oprema, osnovna sredstva in inventure, 
4. bruto bilanca za leto 2018.  

 
KRATEK POVZETEK 
 
Pri nadzoru KS Srednja Dobrava je bilo ugotovljenih nekaj nedoslednosti. Evidence 
zapisnikov sej sveta KS in pogodb niso urejene. Ugotovljena je neskladnost pri statusu 
pokopališča, saj ni pogodbe med lastnikom in upravljalcem. Prav tako so bila podana 
priporočila za bolj gospodarno izvajanje postopkov javnega naročanja.  
 
UGOTOVITVE 
 

1. STATUT   KS SREDNJA DOBRAVA in ZAPISNIKI SEJ SVETA KRAJEVNE 
SKUPNOSTI 

Iz Statuta Občine Radovljica (Deželne novice, Uradne objave, št. 188 z dne 
27.6.2014) izhaja, da so na območju Občine Radovljica kot ožji deli občine 
ustanovljene krajevne skupnosti. Med njimi je navedena tudi KS Srednja Dobrava, ki 
obsega naslednja naselja:  Lipnica, Mišače, Spodnja Dobrava, Srednja Dobrava in 
Zgornja Dobrava. 
 
Nadzorni odbor je pri nadzoru ugotovil, da KS Srednja Dobrava nima svojega statuta 
in da posluje v skladu s Statutom Občine Radovljica.  
Svet KS Srednja Dobrava ima sedem članov.  
Zapisniki sej niso javno objavljeni.  
 
Ugotovitve: Nadzorni odbor je ugotovil, da je ravnanje KS Srednja Dobrava glede 
statuta pravilno, saj ima lahko na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – 
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) statut le občina.  
Nadzorni odbor poziva KS Srednja Dobrava, da zapisnike sej javno objavi in objavlja 
tudi v prihodnje. 
 

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
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1356
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2. PREGLED POGODB IN NAROČILNIC 

1. Nadzorni odbor je vpogledal v najemne pogodbe za objekt Dom KS Srednja Dobrava, 
ki je formalno v lasti Občine Radovljice, najemnino pa v skladu z okvirnim 
sporazumom obračunava Krajevna skupnost Srednja Dobrava. Objekt uporabljata dva 
najemnika in sicer R &M Jakša d.o.o. za gostinski obrat v vrednosti 2.900 EUR na 
leto in Beno Pačnik za skladišče v vrednosti 360,00 EUR na leto. Nadzorni odbor ni 
dobil v vpogled pogodb o najemu.  

Ugotovitve in predlog: Krajevna skupnost naj uredi evidenco najemnih pogodb in jih 
obnovi. 
  

2. Nadzorni odbor je vpogledal v Pogodbo o začasnem delu upokojenca o urejanju 
pokopališča med strankama KS Srednja Dobrava in g- Šlibar v vrednosti 120 EUR na 
mesec z dne 15.5.2015, ki je bila priložena v dokumentaciji Občine Radovljica. 

Ugotovitve: Nadzorni odbor nima pripomb glede pogodbe iz leta 2015.  
 

3. Nadzorni odbor je preveril pogodbeni odnos med med upravljalcem pokopališča KS 
Sr. Dobrava in lastnikom pokopališča Župnija Sr. Dobrava.  

Ugotovitve: Nadzorni odbor opozarja, da ni sklenjene pogodbe med upravljalcem KS 
Srednja Dobrava in lastnikom pokopališča Župnija Srednja Dobrava. V skladu z 27. in 
63.členom Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16), bi 
morala Občina Radovljica urediti razmerja med lastnikom in upravljalcem 
pokopališča.  

 
4. Nadzorni odbor je pregledal tudi največji posel KS Srednja Dobrava v letu 2018 in 

sicer Rekonstrukcija cest na Zg. Dobravi. Ocenjena vrednost je bila 23.360,66 EUR 
brez DDV po predračunu GGD z dne 20.9.2018. Vlogo za izdajo soglasja k pravnemu 
poslu je KS Srednja Dobrava podala dne 24.9.2018, Občina Radovljica je vlogo 
potrdila dne 25.9.2018 kot redni pravni posel z zneskom nad 2.086,46 EUR, konto 
420500, postavka 44327. Postopek javnega naročila je izvedla Občina Radovljica po 
okvirnem sporazumu Občine Radovljica s 4 izvajalci (javno naročilo JN 000058/2018-
B01 »IZVAJANJE INVESTICIJ NA PODROČJU OBČINSKIH CEST OBČINE 
RADOVLJICA IN KRAJEVNIH SKUPNOSTI«). Na poziv za ponudbe se je prijavil 
samo en (1) ponudnik in sicer Gorenjska gradbena družba d.d. s ponudbeno ceno 
20.273,26 EUR brez DDV. Pogodba med KS Srednja Dobrava in GGD d.d. št. 4303-
0014/2018 je bila podpisana dne 3.10.2018. Dne 9.11.2018 je bil podpisan aneks št. 1 
za dodatna dela za dodatnih 1.765.67 EUR brez DDV. Prevzemni zapisnik je datiran 
na dan 15.11.2018, ki je istočasno tudi datum roka za dokončanje del. Končni obračun 
znaša 22.028,93 EUR brez DDV oz. 26.687,50 EUR z DDV. S strani izvajalca je bila 
podana bančna garancija v vrednosti 5% od pogodbene cene za dobo 5 let.  
 
Ugotovitve: Nadzorni odbor ugotavlja, da je bil postopek javnega naročila speljan 
formalno pravilno. Nadzorni odbor priporoča, da KS Srednja Dobrava oz. v njenem 
imenu Občina Radovljica izvede primerne ukrepe, da za investicije pridobi ponudbe 
več izvajalcev in ne samo enega. 
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3. OPREMA, OSNOVNA SREDSTVA IN INVESTICIJE 

Nadzorni odbor je vpogledal v inventurno list KS Srednja Dobrava. 
 
Ugotovitve: Pregled osnovnih sredstev KS Srednja Dobrava je urejeno in pregledno, 
inventurna lista je sledljiva po datumih nabave posameznega sredstva. 

 
4. BRUTO BILANCA ZA LETO 2018 

Nadzorni odbor je vpogledal v bruto bilanco  za leto 2018, iz katere izhaja, da je imela 
KS Srednja Dobrava v letu 2018 38.057 EUR odhodkov in 39.351 prihodkov. 
 
Ugotovitve: Knjigovodska dokumentacija KS Srednja Dobrava, ki se nahaja na Občini 
Radovljica, je urejena in pregledna z dokumentacijo vseh prihodkov in izdatkov. 

 
POVZETEK UGOTOVITEV, PRIPOROČILA IN PREDLOGI 

 
1. Nadzorni odbor priporoča Svetu KS Srednja Dobrava, da javna objavlja zapisnike sej 

sveta KS. 

2. Nadzorni odbor priporoča Svetu KS Srednja Dobrava, da uredi evidenco najemnih 
pogodb in jih obnovi. 

3. Nadzorni odbor priporoča, da KS Srednja Dobrava uredi razmerja med lastnikom in 
upravljalcem pokopališča.  

4. Nadzorni odbor priporoča, da KS Srednja Dobrava oz. v njenem imenu Občina 
Radovljica izvede primerne ukrepe, da za prihodnje investicije pridobi ponudbe več 
izvajalcev in ne samo enega. 

 
KONČNE UGOTOVITVE 
 

Pri nadzoru poslovanja KS Srednja Dobrava za leto 2018 ni bilo ugotovljenih 
nepravilnosti. Nadzorni odbor je podal le nekaj priporočil, ki bodo pripomogla k večji 
preglednosti in ažurnosti poslovanja.  Poslovanje KS Srednja Dobrava je zakonito, 
transparentno, smotrno in gospodarno.      

Krajevna skupnost Srednja Dobrava na osnutek poročila o opravljenem nadzoru za leto 2018 
ni posredovala odzivnega poročila. 
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Člani NO: 

- Bogomir Vnučec 
- Gašper Albinini 
- Barbara Boltar                                                                
- Drago Finžgar                                                
- Tomaž Frelih                                                               
- Klemen Erman 

                                                                                                       Janez Reš 
                                                                                                  Predsednik NO 

 

 

 

 

Vročiti: 
- Krajevna skupnost Srednja Dobrava, Srednja Dobrava 1a, 4245 Kropa. 
- 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: 9001-18/2019-4 
Datum: 27.02.2020 
 
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 10. seji, dne 
27.02.2020    sprejel  

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU NA 
GASILSKI ZVEZI OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2018   

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Radovljica 
 

1. Nadzorni odbor v sestavi: 
1.   Janez Reš, predsednik; 
2. Bogomir Vnučec, podpredsednik; 
3. Drago Finžgar, član; 
4. Barbara Boltar, član; 
5. Tomaž Frelih, član; 
6. Gašper Albinini, član; 
7. Klemen Erman, član. 

 
2. Poročevalka: 

Barbara Boltar 
 

3. Izvedenec: / 

4. Ime nadzorovanega organa/zavoda: 

Gasilska zveza Občine Radovljica, Gorenjska cesta 31, 4240 Radovljica 
UVOD 

Na podlagi Sklepa o izvedbi nadzora na Gasilski zvezi Občine Radovljica št. 9001 -18 / 2019-
1 sta člana nadzornega odbora Drago Finžgar in Barbara Boltar dne 6.11.2019 opravila 
nadzor pregleda poslovanja in porabe proračunskih sredstev Gasilske zveze Občine 
Radovljica (v nadaljevanju GZR). 

Nadzor je obsegal naslednja področja. 

- Statut GZR 
- Poraba sredstev GZR v letu 2018 
- Namenska poraba sredstev iz proračuna Občine Radovljica 
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- Izvajanje zakona o javnem naročanju 
- Pregled porabe po društvih 

Nadzor je bil izvršen v prostorih GZR, Gorenjska cesta 31, Radovljica. Za GZR so poročali: 

- poveljnik g. Janez Koselj 
- poslovna sekretarka ga. Slavica Klemenčič 
- predsednik g. Mitja Mladenovič 

Ugotovitve: 

1. Statut GZR 

Statut je bil sprejet 27.1.2014 in odtlej ni bil spremenjen. Iz dokumenta izhaja (35. 
člen), da GZR prihodke za svoje delovanje pridobiva iz:  

- proračuna Občine 
- iz javnih sredstev 
- iz sredstev požarnega sklada 
- iz članarine in prispevkov članov 
- s prispevki sponzorjev in donatorjev 
- s prihodki od izvajanja storitev iz domačih in mednarodnih razpisov 
- iz drugih virov 

GZR se financira tudi od izvajanja pridobitne dejavnosti pod pogoji, ki jih za 
opravljanje dejavnosti določa zakon. 
 

2. Poraba sredstev GZR v letu 2018 

Bilanca izkazuje v letu 2018 prejeta sredstva v višini 360.880,87 eur od tega 
358.096,00 eur iz proračuna Občine Radovljica. Drugi prihodki so znašali 2784,87 
eur. 

Porabljenih sredstev je bilo v vrednosti 379.457,52 eur. Primanjkljaj v višini 18. 
576,65 eur je bil zagotovljen iz sredstev za redno dejavnost GZ in  iz sredstev za redno 
vzdrževanje vozil in opreme. 

Izredni primanjkljaj je opravičen z obsegom opravljene dejavnosti. 

3. Namenska poraba sredstev iz proračuna Občine Radovljica 

Nadzornika ugotavljava, da so bila sredstva Občine Radovljica porabljena v skladu s 
programom in opravljeno dejavnostjo GZR ter ustrezno z veljavno zakonodajo (Zakon 
o društvih in Zakon o gasilstvu) ter ustrezno pogodbo o opravljanju javne gasilske 
službe v Občini Radovljica št. 845-0002 /213. 

4. Izvajanje Zakona o javnem naročanju 

GZR je v letu nadzora sklenila tripartitno pogodbo (št. 01/2018) s podjetjem WEBO 
d.o.o., Dragomelj 84, 1230 Domžale, ( sopogodbenici GZR sta Občina Radovljica in 
PGD Kropa) za nakup gasilskega vozila GVC 16 /24. 

Ponudnik je bil izbran na podlagi javnega razpisa po postopku zbiranja ponudb dne 
10.7.2018. S pogodbo se obvezuje, da do 30. aprila 2019 naročniku dobavi gasilsko 
vozilo z vso potrebno in zahtevano opremo v končnem znesku 186.977,99 eur. 

Nadzorniki ugotavljamo, da je bil postopek naročanja in izveden v skladu z  veljavno 
zakonodajo, nabava tega vozila za PGD Kropa  pa  potrebna in utemeljena.  
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5. Pregled porabe po društvih 

Financiranje gasilskih društev na področju Občine Radovljica poteka po določilih 
Statuta GZR. Društva so za svoje delovanje v letu 2018 prejela skupaj 216.815,73 eur.  

Ugotavljamo, da je financiranje društev uravnoteženo, izjema je znesek 41.198,28 eur 
za PGD Lancovo in PGD kropa, ki je utemeljen z nabavo gasilskega vozila. Poraba 
sredstev se vodi transparentno, dokumentacija je zgledno urejena.  

ZAKLJUČEK 

Opravljeni nadzor je znova pokazal, da je delovanje GZR urejeno in v skladu z 
zakonodajo in statutom. 

Poročilo občnega zbora  GZS izkazuje tudi dejstvo, da je ob skrbi za visoko kvaliteto, 
veliko pozornosti  dejstva o visoki strokovni kvaliteti delovanja izhaja trajnostni 
pomen GZR, ki ob visoki strokovni kvaliteti zgledno skrbi za podmladek, članice in 
veterane. Družbeno vlogo gasilstva v Občini Radovljica izpričuje tudi publikacija 
gasilstvo v Občini Radovljica in 20 let gasilske zveze Radovljica. 

Nadzor je potekal v konstruktivnem vzdušju zahvaljujoč izčrpnim informacijam 
predstavnikov GZR. 

Nadzorni odbor ocenjuje, da GZR zakonito in pravilno posluje z občinskimi javnimi 
sredstvi ter da učinkovito in gospodarno porablja občinska proračunska sredstva.  

Gasilska zveza Občine Radovljica, Gorenjska cesta 31, 4240 Radovljica na osnutek poročila o 
opravljenem nadzoru za leto 2018 ni posredovala odzivnega poročila.                                                                                                      
 

Člani NO: 

- Bogomir Vnučec 
- Gašper Albinini 
- Barbara Boltar                                                                
- Drago Finžgar                                                
- Tomaž Frelih                                                               
- Klemen Erman 

                                                                                                            Janez Reš 
                                                                                                       Predsednik NO 

 

Vročiti: 
- Gasilska zveza Občine Radovljica, Gorenjska cesta 31, 4240 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: 9001-20/2019-25  
Datum: 27.02.2020  
 
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 10. seji dne 27.02.2020   
sprejel  

POROČILO O OPRAVLJENEM IZREDNEM NADZORU NA 
OBČINI RADOVLJICA 

(Postavitev ograje na Gorenjsko cesti v Radovljici)  

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Radovljica 
 

1. Nadzorni odbor v sestavi: 
1. Janez Reš, predsednik; 
2. Bogomir Vnučec, podpredsednik; 
3. Drago Finžgar, član; 
4. Barbara Boltar, član; 
5. Tomaž Frelih, 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: 
 
Nadzorni Odbor Občine Radovljica je dne 6.9.2019 od Komisije za preprečevanje korupcije 
prejel prijavo oziroma informacijo pristojnemu organu št. 06210-82/2019/9  2208 z dne 4. 9. 
2019 iz katere izhaja  sum domnevnega negospodarnega in nesmotrnega ravnanja Občine 
Radovljica. Iz priložene dokumentacije Komisije za preprečevanje korupcije izhaja, da je dne 
21.3.2019 prejela prijavo znanega prijavitelja o domnevnih nepravilnostih pri postavitvi 
ograje na Gorenjski cesti v Radovljici. 
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Dne 15.10.2019 je Nadzorni odbor od Policijske postaje Bled prejel zaprosilo oz. Prijavo 
domnevnih kršitev na Občini Radovljica št. 2300-246/2019/3 (3C697-30) z dne 14. 10. 2019.  
 
Glede na navedeno je Nadzorni  odbor na svoji redni 7. seji sprejel sklep, da se opravi izredni 
nadzor postavitve ograje na Gorenjski cesti v Radovljici. Na podlagi sklepa o izvedbi 
izrednega nadzora številka: 9001-20/2019 z dne 11.11.2019 so člani Nadzornega odbora: 
Drago Finžgar, Gašper Albinini in Tomaž Frelih, dne 20.11.2019 opravili izredni nadzor. 
Nadzor je potekal v prostorih Občine (mala sejna dvorana Občine Radovljica) ob prisotnosti 
odgovornih oseb in je obsegal naslednja področja oziroma proračunske postavke: 
 

Postavitev ograje na Gorenjski cesti v Radovljici 
 
UGOTOVITVE: 
 

Postavitev ograje na Gorenjsko cesti v Radovljici 

Nadzorni odbor Občine Radovljica je dne 6. 9. 2019 s strani Komisije za preprečevanje 
korupcije, Dunajska cesta 56 Ljubljana, prejel zgoraj navedeno prijavo oziroma informacijo 
pristojnemu organu št. 06210-82/2019/9  2208.   

Dne 15.10.2019 je Nadzorni odbor Občine Radovljica od Policije – Policijske uprave Kranj, 
Policijske postaje Bled prejel prijavo domnevnih kršitev na Občini Radovljica. Prijava se 
nanaša na dopis Komisije za preprečevanje korupcije in sicer v postopku postavitve ograje na 
Gorenjski cesti v Radovljici. V predmetnem primeru gre za oddajo javnega naročila št. 
N0397/2016 na katerem je bil kot najugodnejši ponudnik izbran subjekt Elektrogradje 
Štefelin d.o.o. Policija zato v dopisu prosi, da ji Nadzorni odbor posreduje dokumente, ki se 
nanašajo na primer javnega naročila N0397/2016, kot tudi za podatek, ali je Nadzorni odbor 
Občine Radovljice pri pregledu poslovanja Občine Radovljica v letu 2016 ugotovil morebitne 
kršitve predpisov v zvezi porabe javnih sredstev pri izvedbi omenjenega javnega naročila. 

Komisija za preprečevanje korupcije je dne 21. 3. 2019 prejela Prijavo suma koruptivnega 
ravnanja in drugih kršitev župana Občine Radovljica z dne 18. 3.2019. Nadzorni odbor se je 
seznanil s tem dokumentom, prav tako tudi z Odgovorom na zahtevo za posredovanje 
podatkov oziroma dokumentacije št. 06210-82/2019/2 z dne 23. 7.2019, ki ga je Komisiji za 
preprečevanje korupcije dne 2. 8.2019 pod šifro 231-0004/2019-2 posredoval Župan Ciril 
Globočnik.  

Komisija za preprečevanje korupcije je  Občino Radovljica pozvala, da posreduje vse 
relevantne podatke in informacije, in sicer: 

a.) Pojasnilo o poteku postopka izbire izvajalca / podizvajalca za postavitev ograje na 
Gorenjski cesti 

Občina Radovljica pojasnjuje, da je bila postavitev ograje ob Gorenjski cesti izvedena 
v dveh delih. V letu 2015 so bili postavljeni temelji, v letu 2016 pa ja bila v okviru 
Kovaške kolonije 2016 postavljena kovana ograja. V PRILOGI 1 so navedene 
fotokopije dokumentov postopka oddaje javnega naročila za postavitev temeljev 
N0492/2015 in N0590/2015. 
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- Predračun podjetja Gradbeništvo Franc Novak s.p. št 31c/2015 od 19. 8. 2015 v 
vrednosti 7.964,16 EUR z DDV; 

- Predlog za izdajo naročilnice ali podpis pogodbe- A1 z dne 20. 8. 2015 za vrednost 
7.964,16 EUR z DDV; 

- Naročilnica št 0492/2015 z dne 21. 8. 2015 za vrednost 7.964,16 EUR z DDV; 
- Ponudba podjetja Gradbeništvo Franc Novak s.p. št. 42/b 2015 od 17. 9. 2015; 
- Predlog za izdajo naročilnice ali podpis pogodbe- A1 z dne 23. 9. 2015; 
- Naročilnica št. 0590/2015 z dne 23. 9. 2015. 
 

Nadzorni odbor je vpogledal še v dokument Obračun del po predračunu št 31c/2015 od 19. 8. 
2015 izvajalca Franc Novak s.p. v vrednosti 7.961,72 EUR z DDV in račun 42/2015 od 28. 9. 
2015 iste osebe v vrednosti 7.961,72 EUR z DDV. 

Nadzorni odbor je bil pozoren na dejstvo, da je bil k izvedbi del povabljen edini ponudnik, ki 
je izvedel tako popis del s predračunom kot tudi gradbena dela na objektu. Obrazložitev 
izbora ponudbe je navedena v Predlogu za izdajo naročilnice ali podpis pogodbe A1 št. 
N0492/2015, kjer piše: »Dodatnih ponudb nismo iskali, ker je cena v celoti primerljiva s 
ponudniki za enaka dela, ki so bila uporabljena v zadnjih 6 mesecih«. - Nadzorni odbor zato 
šteje, da  je bila ponudba ustrezno preverjena. 

V PRILOGI 2 so navedene fotokopije dokumentov postopka oddaje javnega naročila 
N0397/2016 za izdelavo in montažo kovane ograje 

- Ponudba podjetja Terra Lux št 0024 z dne 28. 6. 2016 v višini 12.810,00 EUR z 
DDV; 

- Ponudba podjetja Elektromontaža in vzdrževanje Čarni, Janez Čarni s.p. št. 
009/216 z dne 27. 6. 2016 v višini 13.237,61 EUR z DDV; 

- Ponudba podjetja Elektrogradnje Štefelin d.o.o. št 216-132 z dne 27. 6. 2016 v 
višini 12.195,12 EUR z DDV; 

- Predlog za izdajo naročilnice ali podpis pogodbe A1 št. N0397/2016 z dne 29. 6. 
2016; 

- Naročilnica št 0379/2016 z dne 29. 6. 2016. 
 

V obrazložitvi izbora ponudbe je ugotovljeno, da je bil po preveritvi cen konkurenčnih 
izvajalcev  najugodnejši ponudnik Elektrogradnje Štefelin d.o.o. 

Nadzorni odbor je želel vpogledati v dokument, na podlagi katerega so ponudniki oblikovali 
svoje ponudbe, vendar po izjavi občinske uprave, povabila k oddaji ponudbe ali podobnega 
dokumenta ni na voljo. 

b.) Kakšna soglasja so bila potrebna za postavitev ograje (prosimo, da jih priložite)? 

Občina Radovljica z ustreznimi pogodbami dokaže, da je lastnica zemljišča parc. št. 289/16 in 
289/17, ki ga je pridobila z darilno pogodbo, v zameno, pa je dolžna sanirati staro ali pa 
zgraditi novo ograjo. 

Z ozirom, da je predmetna ograja nezahteven gradbeni objekt, gradbeno dovoljenje ni bilo 
potrebno. V danem primeru gre za nepremičnino, ki je registrirana kot kulturna dediščina, 
zato je Občina Radovljica zaprosila Javni zavod RS za varstvo kulturne dediščine, območna 
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enota Kranj  za izdajo kultutnovarstvenih pogojev in v nadaljevanju tudi kulturnovarstvenega 
soglasja. 

- Kulturnovarstveni pogoji so Občini Radovljica posredovani pod št. 35101-
0567/2015-2 z dne 24. 6. 2015; 

- Kulturnovarstveno soglasje je pridobljeno pod št. 35101-0591/2016-4 z dne 26. 8. 
2016; 

- Soglasje občinske uprave Občine Radovljica je izdano pod št. 35026-35/2016 z 
dne 20. 6. 2016. 
 

Nadzorni odbor ugotavlja, da se je Občina Radovljica pričela gradnjo temeljev predmetne 
ograje, ko še ni pridobila kulturnovarstvenega soglasja in prav tako ne soglasja občinske 
uprave. Ograja je bila izdelana in postavljena pred pridobitvijo kulturnovarstvenega soglasja. 
Račun za izdelavo in montažo ograje izvajalca Elektrogradnje Štefelin je bil izstavljen 19. 7. 
2016, torej pred 26. 8 .2016, ko je bilo pridobljeno kulturnovarstveno soglasje. 

c.) Na kakšni pravni podlagi je bila sklenjena avtorska pogodba z Markom Smrekarjem, 
glede na prepoved poslovanja/naročanja v času gospodarske krize? 

Sklep o začetku postopka za izvedbo javnega naročila je župan Občine Radovljica za izdelavo 
projektne dokumentacije izdal dne 25. 3. 2016 pod številko 43010-101/2016. Na podlagi tega 
sklepa  je bila s strani arhitekta Marka Smrekarja pridobljena ponudba za izdelavo projektne 
dokumentacije z dne 5. 10. 2015.   Z arhitektom je bila 19. 5. 2016 podpisana avtorska 
pogodba za projektno dokumentacijo Ureditev ograj ob Gorenjski cesti. 

Nadzorni odbor ne glede na navedbo, da je bila projektna dokumentacija prejeta dne 5. 5. 
2016, ugotavlja, da so bili  temelji za ograjo izdelani že leta 2015, torej brez projektne 
dokumentacije. 

V času podpisa pogodbe z arhitektom so že prenehale veljati določbe ZUJF, ki so omejevale 
uporabnike javnih sredstev in v tem pogledu je pogodba zakonita. 

d.) Kdo je izdelal ograjo ter kdo je postavil ograjo oziroma ali je bila občina seznanjena o 
morebitnih podizvajalcih za predmetni posel (izdelava in postavitev ograje)? 

 Kot izhaja iz navedenih ugotovitev, je odstranitev stare ograje in gradnjo temeljev leta 2015 
izvedlo Gradbeništvo Franc Novak s.p. Kovinski del ograje z montažo pa je izvedlo podjetje 
Elektrogradnje Štefelin d.o.o. Občina ni bila seznanjena o morebitnih podizvajalcih.     

Ugotovitve: Občina Radovljica je smotrno, transparentno in zakonito vodila javni razpis za 
postavitev ograje na Gorenjski cesti 22 v Radovljici. 

Občina Radovljica je dne 12.02.2020 posredovala stališče, da na  osnutek poročila o 
opravljenem izrednem nadzoru na Občini Radovljica (postavitev ograje na Gorenjski cesti v 
Radovljici) nima pripomb. 
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Člani NO: 
- Bogomir Vnučec 
- Gašper Albinini 
- Barbara Boltar                                                                
- Drago Finžgar                                                
- Tomaž Frelih                                                               
- Klemen Erman 

                                                                                                             Janez Reš 
                                                                                                        Predsednik NO 

 

 

Vročiti: 
- Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica. 
- Občinskemu svetu Občine Radovljica. 
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