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OBČINA OPLOTNICA  

                       

O b č i n s k a    u p r a v a 

Goriška cesta 4, 2317 OPLOTNICA 

tel.: 02/845-09-00, faks.: 02/845-09-09, e-pošta: obcina.oplotnica@siol.net 

 

1. NAZIV GRADIVA ZA TOČKO DNEVNEGA REDA NA OBČINSKEM SVETU 

9. točka dnevnega reda 

ODLOK O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA OBČINE OPLOTNICA ZA 

LETO 2010 – I. in II. OBRAVNAVA 

- Poročilo o opravljenem nadzoru Zaključnega računa proračuna Občine Oplotnica za 

leto 2010 

- Poročilo o opravljenem nadzoru investicijskega projekta »Obnova graščine v 

Oplotnici« 

- Poročilo o opravljenem nadzoru pri posrednem proračunskem uporabniku – javnem 

zavodu Knjiţnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica 

 

2. PREDLAGATELJ GRADIVA 

-  ţupan    

 

3. VSEBINA GRADIVA 

- obrazloţitev 

 

4. POROČEVALEC NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 

Predsednik Nadzornega odbora Občine Oplotnica: Maks Hohler 

 

5. PRIPRAVLJALEC GRADIVA 

Občinska uprava in nadzorni odbor 

 

6. PRAVNE PODLAGE:  

Na podlagi 38. člena Statuta Občine Oplotnica (Ur. l. RS, št. 29/99, 1/02 in 38/03) in 8. , 

31.  in 40. členom Poslovnika Nadzornega odbora Občine Oplotnica 

 

7. SKLEP: 

Občinski svet Občine Oplotnica sprejme Odlok o zaključnem računu proračuna Občine 

Oplotnica za leto 2010 v I. in II. obravnavi. 

 

1. POSTOPEK IN NAČIN SPREJEMANJA: 

I. in II. obravnava 

 

      Datum:  27. 2. 2012 

 

 

         MATJAŢ ORTER 

          ŢUPAN  
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OBČINA OPLOTNICA 

 
NADZORNI ODBOR 

Goriška cesta 4, 2317 OPLOTNICA 

tel.: 02/845-09-00, faks.: 02/845-09-09, e-mail: obcina.oplotnica@siol.net 

 

Številka: 032-1/2011-41 

Datum: 21. 2. 2012 

 

 

Na podlagi 38. člena Statuta Občine (Uradni list RS, št. 29/1999, 1/02 in 38/03), 40.  člena 

Poslovnika Nadzornega odbora občine Oplotnica, v skladu z 32. členom ZLS in na podlagi  

Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine ( Uradni list RS, št. 

94/07, 27/08, 76/08, 23/09) je Nadzorni odbor občine Oplotnica na svoji 15. seji dne,  

18.02.2012, po prejetem Odzivu nadzorovane osebe, sprejel: 

 

 

 

 

DOKONČNO POROČILO 

O OPRAVLJENEM NADZORU 

zaključnega računa proračuna Občine Oplotnica za leto 2010 

 

 

/Poročilo je dokončni  akt  Nadzornega odbora Občine Oplotnica/ 

 

                                                 

 
 

Nadzorni odbor v sestavi:  

predsednik: Maks Hohler 

član: Mateja Očko 

član:  Nataša Smole Volčič  

član: Borut Valenčak  

član: Aleš Hren  

 

 

Poročevalec: 

predsednik: Maks Hohler 

 

 

Naziv nadzorovane osebe: 

Občina Oplotnica, Goriška cesta 4,  2317 Oplotnica 
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I. UVOD 

 
Na podlagi 38. člena Statuta Občine (Uradni list RS, št. 29/1999, 1/02 in 38/03 in skladno s 8.  

členom Poslovnika Nadzornega odbora občine Oplotnica in v skladu z 32. členom ZLS   je 

Nadzorni odbor občine Oplotnica je  v svojem programu dela za leto 2011 planiral nadzor 

zaključnega računa proračuna občine Oplotnica za leto 2010. 

 

Na podlagi določila 30. člena Statuta občine Oplotnica (Uradni list RS, št 29/99, 1/02 in 

38/03) je za izvrševanje občinskega proračuna za leto 2010 bil odgovoren ţupan občine 

Oplotnica Matjaţ Orter. Nadzorni odbor je  pozval  ţupana, da strokovne sluţbe občine 

Oplotnica pripravijo vso dokumentacijo, ki jo občina Oplotnica poseduje v vezi z izvajanjem 

proračuna na področjih, ki jih je Nadzorni odbor izbral za pregled.  

 

 

Pri izvedbi nadzorov je bila nadzornemu odboru osnova naslednja zakonodaja: zakon o 

lokalni samoupravi (ZLS), zakon o financiranju občin (ZFO-1), zakon o javnih financah 

(ZFJ), navodila o pripravi zaključnega računa  drţavnega in občinskega proračuna ter 

metodologije za pripravo poročila o doseţenih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih 

uporabnikov proračuna (Navodilo), pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, 

proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Pravilnik o EKN), zakon o 

računovodstvu (ZR), pravilnik o sestavljanju letnih poročil proračuna, Pravilnik o 

razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava, Pravilnik o 

načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu, 

Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih 

sredstev, Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja preseţka 

upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega 

zakladniškega računa, Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih 

sredstev sistema enotnega zakladniškega računa, zakon o izvrševanju proračuna za leto 2010 

in 2011 (ZIPRS10/11), zakon o javnih naročilih (ZJN-2), pravilnik o računovodstvu občine 

Oplotnica, odlok o proračunu občine Oplotnica za leto 2010, navodila  občine Oplotnica o 

izvajanju postopkov javnih naročil male vrednostih (NOJNMV).  

 

Nadzorni odbor je pregled izvajal na svojih sejah ob prisotnosti  strokovnih sodelavcev 

občinske uprave.  

Pregled se je  izvajal na osnovi dokumentacije, ki je bila pripravljena in predstavljena  s strani 

strokovnih sluţb občine Oplotnica, proračuna občine Oplotnica za leto 2010 in zaključnega 

računa proračuna občine Oplotnica za leto 2010. 

Poročilo je oblikoval na podlagi lastnih ugotovitev ter odgovorov, stališč  in pripomb 

občinske uprave, danih v fazi opravljanja pregleda dokumentacije zaključnega računa 

 

 

 

Nadzorni odbor je pregledal Zaključni račun proračuna za leto 2010 z namenom: 

 

 preveriti finančno poslovanje občine kot pravne osebe,  

 ugotoviti, ali so gibanja sredstev in stanja sredstev in obveznosti pravilno izkazana,  
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 ugotoviti, ali so podatki v zaključnem računu skladni s podatki v poslovnih knjigah, 

ali so poslovne knjige pravilno vodene, ali je računovodstvo vodeno skladno z 

veljavnimi predpisi. 

 

Nadzorni odbor je pri izvajanju nadzora zaključnega računa dal večji poudarek: 

- prikazu realizacije  prejemkov in izdatkov občinskega proračun, 

- proračunskemu preseţku oziroma primanjkljaju,  

- zadolţevanju  občine Oplotnica, 

- na naključno izbranih postavkah, pregled  izvajanja transakcij oziroma plačil in      

zakonske podlage za njihovo izvedbo 

 

 

Na  področju gospodarjenja s stvarnim premoţenjem občine Oplotnica je Nadzorni odbor 

pregledal pogodbe občine Oplotnice z najemniki in upravljavci. 

 

 
Cilj nadzora je bil pri nadzorovani osebi preveriti skladnost poslovanja občine 

Oplotnice s proračunom za leto 2010, z zakonodajo RS in akti občine Oplotnica ter 

preveriti popolnost in zakonitost prejemkov in izdatkov 
 

 

 

  

II. OSNOVNI PODATKI O NADZOROVANI OSEBI 

 

Občina Oplotnica je imela na dan 1.1.2010,  4041 prebivalcev. Območje občine obsega 21 

naselij s skupno površino 33,2 km2. 

Občina je pravna oseba javnega prava. Organi občine so občinski svet, ţupan in nadzorni 

odbor. 

Občina ima še dva organa in to volilno komisijo in občinsko upravo. Občina Oplotnica je 

davčni zavezanec registriran  za davek na dodano vrednost. 

Občina  ima neposrednega in posredne porabnike proračuna. V skladu z 67. Členom ZJF 

razpolaga z finančnim in stvarnim premoţenjem.  

Odgovorna oseba  občine Oplotnice v letu 2010 je ţupan Matjaţ Orter. 

 

 

 

III. UGOTOVITVENI  DEL 
 

 

Stanje prihodkov v letu 2010: 

Prihodki, ki so sestavljeni iz davčnih prihodkov, nedavčnih prihodkov, kapitalskih prihodkov 

in transfernih prihodkov so bili v letu 2010 planirani v višini 4.955.062,00 €. 

Realizacija planiranih prihodkov je bila v višini 3.298.023,90 € ali 66,6 %. 

 

Stanje odhodkov v letu 2010: 

Odhodki , ki so sestavljeni iz tekočih odhodkov, tekočih transferjev, investicijskih odhodkov 

in investicijskih transferov  so bili v letu 2010 planirani v višini  5.434.821,98 €. 

Realizacija planiranih odhodkov je bila  v višini 3.452.213,38€ ali 63,6% 
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Proračunski  primanjkljaj je bil v letu 2010 planiran v višini 479.759,98 €. 

Realiziran je bil v višini 154.189,48 ali 32.1% 

Iz  podatkov je razvidno, da so bili prihodki v proračunu realizirani v višini 66,6% planiranih 

prihodkov.  

Pri odhodkih  je bilo 63,6% realiziranih odhodkov glede na planirane.  

Primanjkljaj je bil glede na plan realiziran v višini 32,1 %. 

Iz pregleda bilanc A, B in C je razvidno sledeče finančno stanje za leto 2010: 

 

Stanje TR na dan 1.1.2010:             154.559,72 EUR 

Prihodki v letu 2010:                     3.298.023,90 EUR 

Odhodki v letu 2010:                     3.452.123,38 EUR 

Najeti krediti v letu 2010:                271.344,09 EUR   

Odplačilo dolga v letu 2010:            141.938,04 EUR 

Stanje TR na dan 31.12.2010:         146.477,75 EUR 

 

Na podlagi 38. člena Zakona o javnih financah in na podlagi 5. člena Odloka o proračunu 

občine Oplotnica za leto 2010 je ţupan v proračunu pooblaščen za prerazporejanje sredstev 

znotraj bilance prihodkov in odhodkov  porabe občine Oplotnica. 

Vsebinske prerazporeditve so razvidne iz sklepov, ki so bili priloţeni k materialom za pregled 

zaključnega  računa proračuna za leto 2010 posredovanega nadzornemu odboru.  

 

Predstavitev priprave računovodskih izkazov je potekala  s prikazom zaključnega računa, 

bruto bilance, odloka o proračunu občine Oplotnica. Predstavitev s strani  strokovnih sluţb  

sta podajale računovodkinja, višja svetovalka za okolje in prostor ter višja svetovalka za 

druţbene in društvene dejavnosti . 

Proračunska rezerva je bila oblikovana v višini 10.500,00 €  in porabljena v višini 10.500,00 

€.  

 

Nadzornemu odboru je bila  predstavljena  dokumentacija zaključnega računa proračuna 

občine Oplotnica za leto 2010, letno poročilo posredovano na AJPES dne, 28.2.2011,   

poslovne knjige, kjer so bile prikazane  kartice o evidenci poslovnih dogodkov, izdelana bruto 

bilanca. Knjigovodske listine so bile predstavljene  kot izvirne in kot izvedene.  

 

Nadzornemu odboru  je bila  podana tudi dokumentacijo o prerazporeditvah in  obrazloţitve o 

financiranju oziroma zadolţitev proračuna. Prerazporeditve so se izvajale na osnovi 5. člena 

proračuna občine Oplotnica za leto 2010 in po vzorcu odloka o proračunu, 5. člena po   

priročniku za sestavo proračuna v letu 2010. 

Premoţenjska bilanca je bila predstavljena po analitiki, kot  se vodi v računovodski sluţbi in 

evidenci, ki so jo predstavile strokovne sluţbe. 
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1. VREDNOST SREDSTEV  IN OBVEZNOSTI DO SREDSTEV 

 

Pri pregledu dokumentacije je Nadzorni odbor sprejel odločitev, da natančneje 

pregleda: stanje sredstev in dolgoročne obveznosti do sredstev prikazanih v bilanci 

stanja ter  stanje neporavnanih  terjatev in obveznosti iz preteklih let. 

 

Opravljena je bil pregled vrednosti sredstev in obveznosti do virov sredstev od leta 2010  

in vpliv izvajanja  investicij na povečanje sredstev ter dolgoročnih finančnih obveznosti. 

 

1.1. Premoţenje občine -  dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju 

 

Vsebujejo neopredmetena dolgoročna sredstva, nepremičnine, opremo in druga opredmetena 

osnovna sredstva ter popravke vrednosti, dolgoročne kapitalske naloţbe ter dolgoročne 

terjatve iz poslovanja.  

 

V bilanci stanja 31. 12. 2009 je bilo  ovrednoteno in prikazano sredstev v vrednosti 

8.529.191,00 EUR.   

V bilanci stanja 31. 12. 2010 so bila dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju 

ovrednotena in prikazana v višini 9.063.768,00 EUR.  

 

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju so se v letu 2010 v primerjavi z letom 2009 

povečala za  534.567,00 EUR, kar predstavlja 6 % povečanje sredstev.  

 

Tabela 5: Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju  

razred naziv skupine kontov BS 31.12.2009 BS 31.12.2010 indeks  razlika 

0 
dolgoročna sredstva in 
sredstva v upravljanju 8.529.191,00 9.063.768,00 106,00 534.567,00 

  Celotna  aktiva 9.329.594,00 9.747.193,00 104,00 417.599,00 
 

2.1. Dolgoročne finančne obveznosti  

 

Dolgoročne finančne obveznosti – dolgoročna posojila -  so v bruto bilanci na dan 31. 12. 

2009 znašale 1.150.174,00 EUR, na dan 31. 12. 2010 pa 1.258.435,00 EUR.  

 

Deleţ dolgoročnih obveznosti – dolgoročnih posojil v primerjavi s celotno aktivo je znašal na 

dan 31. 12. 2009 v višini   12,32%, na dan 31. 12. 2010 pa v višini 12,91%.  

 

Povečanje sredstev (aktive) od leta 2006 do leta 2010 v višini 6.275.552,21 EUR je bilo 

financirano s tujimi finančnimi viri – dolgoročnimi posojili, katerih stanje na dan  31. 12. 

2010  znaša 1.258.435,00 EUR.  

 
Tabela 6: Dolgoročne finančne obveznosti 

 SKUPINA  Naziv skupine kontov 
bruto bilanca 
31.12.2009 

bruto bilanca 
31.12.2010 

96 dolgoročne finančne obveznosti 1.150.174,00 1.258.435,00 
 delež dolgoročnih obveznosti v celotni 12,32 12,91 
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aktivi 
 

 

 

3.1. Neplačane terjatve in obveznosti iz preteklega leta 

 

Opravljena je bila podrobnejša analiza neplačanih terjatev in obveznosti ter pojasnjena 

vsebina določenih podatkov iz zaključnega računa za leto 2010. 

 

- neplačane terjatve, ki so zapadle v preteklem letu 

- neplačane obveznosti, ki so zapadle v letu, za katerega se dela zaključni račun 

- neplačane obveznosti, ki zapadejo v plačilo v naslednjem letu 

 

 

3.1.1. Neplačane terjatve   na dan 31. 12. 2010 

 

- oznaka za AOP 010 – skupine kontov 08, dolgoročne terjatve iz poslovanja, 

stolpec 4 – znesek tekoče leto, znesek 13.143, stolpec 5 (znesek predhodno leto), 

znesek 17.488 EUR.   

V dolgoročnih terjatvah iz poslovanja je evidentirano stanje terjatev iz naslova 

obročne prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj.  

 

- oznaka za AOP 015 – skupine kontov 12, kratkoročne terjatve do kupcev, stolpec 

4 – znesek tekoče leto, znesek 33.273, stolpec 5 (znesek predhodno leto), znesek 

23.254 EUR.  Povečanje terjatev  je nastalo v primerjavi s preteklim letom zaradi 

vzpostavljenega najemnega razmerja za nepremičnine in opremo javne komunalne 

infrastrukture v letu 2010 in je bil 31. 12. 2010 izstavljen račun za najemnino 

Komunali Slovenska Bistrica.  

   

- oznaka za AOP 017 – skupine kontov 14, kratkoročne terjatve do uporabnikov 

enotnega kontnega načrta, stolpec 4 – znesek tekoče leto, znesek 10.016, stolpec 5 

(znesek predhodno leto), znesek 3.036 EUR. Povečanje terjatev je nastalo v 

primerjavi s preteklim letom zaradi terjatve – 2. obroka plačila obveznosti Zavoda 

za zaposlovanje za zaposlovanje teţje zaposljivih oseb. 

 

Za konte skupin 12 in 14 je analitični pregled odprtih terjatev iz naslova izdanih 

računov prikazan v inventurnih zapisnikih posameznih let.  

 

 

- Oznaka za AOP 020 – skupine kontov 17, druge kratkoročne terjatve, stolpec  4 – 

znesek tekoče leto, znesek 36.434, stolpec 5 (znesek predhodno leto), znesek 

29.811 EUR.  

 

Znesek predstavlja odprte terjatve DURS za nadomestilo za uporabo stavbnih 

zemljišč za fizične in pravne osebe po odločbah. 

 

  

3.1.2. Neplačane obveznosti iz preteklega leta 

 

- neplačane obveznosti, ki so zapadle v letu, za katerega se dela zaključni račun 
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Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta so v predlogu zaključnega računa 

prikazane pod točko 3.4.6.  Gre za obveznosti iz prejetih računov in drugih 

dokumentov, ki so bili na dan izdelave bilance stanja 31. 12. 2009 odprti in so bili v 

zakonskem roku plačani v letu 2010.  

 

 

- neplačane obveznosti, ki zapadejo v plačilo v naslednjem letu 

 

V osnutku zaključnega računa je pod točko 3.4.6  navedena tabela, v kateri so 

navedene odprte obveznosti, ki niso bile poravnane 31. 12. 2010 in ne spadajo v 

»redno dejavnost financiranja«. Dodatno je bila predloţena dokumentacija za odprti 

obveznosti za Komunalo Slovenska Bistrica v znesku 12.847,20 EUR ter 10.125,72 

EUR. Predloţene so bile kopije računov s pripadajočimi prilogami oz. podlagami 

(naročilo, pogodba).  

 

Prav tako so bili obrazloţeni podatki o pogodbi o najemu, pri kateri lastninska pravica 

preide na najemodajalca, navedenimi pod zap. št. 3.4.7 na strani 62 osnutka 

zaključnega računa.  

 

Zbirni podatki o neplačanih obveznostih, ki zapadejo v plačilo v naslednjem letu, so 

prikazani v bilanci stanja na dan 31. 12. 2010, tabela AOP 036 – kratkoročne 

obveznosti do zaposlenih, znesek 19.673 (obračunane plače za mesec december 2010), 

AOP 037 – kratkoročne obveznosti do dobaviteljev, znesek 345.064, AOP 038 – druge 

kratkoročne obveznosti iz poslovanja, znesek 18.586, AOP 039 – kratkoročne 

obveznosti do uporabnikov EKN (enotnega kontnega načrta), znesek 92.605, AOP 040 

– kratkoročne obveznosti do financerjev, znesek 162.257 (stanje neodplačanih glavnic 

dolgoročnih kreditov, ki zapadejo v plačilo v tekočem letu), AOP 041 – kratkoročne 

obveznosti iz financiranja, znesek 5.418.  

 

Pod zaporedno število 3.4.6 so podane obrazloţitve plačil neporavnanih obveznosti iz 

preteklih let. Kot je razvidno iz obrazloţitve, so to obveznosti, ki so poravnane v 

predpisanem zakonskem roku. Zneski so razvidni iz bilance stanja -  skupine kontov 

21 – kratkoročne obveznosti do zaposlenih, skupine kontov  22 – kratkoročne 

obveznosti do dobaviteljev, skupine kontov  23 - druge kratkoročne obveznosti iz 

poslovanja,  skupine kontov 24 -  kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega 

kontnega načrta ter skupina kontov  26 – kratkoročne obveznosti iz financiranja.  

Pri skupinah kontov 22, 23 in 24 so na dan izdelave bilance stanja, to je 31. 12. 2010 

izkazana stanja prejetih računov in drugih dokumentov, ki imajo lastnosti 

knjigovodskih dokumentov, ki se nanašajo na leto, za katero se izdeluje bilanca stanja, 

njihov plačilni rok pa še ni pretečen.  

 

 

Ugotovitev: 

 

Iz bilance stanja je razvidno, da se je povečala aktiva oziroma premoţenje občine v 

primerjavi s preteklim letom  za  417.599 EUR.  
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2. ZADOLŢEVANJE V OBČINI OPLOTNICA 

 

Na področju odhodkov financiranju je bil namen pregleda zadolţevanja občine 

Oplotnica  v letu 2010  glede na 10. člen ZFO-1.  

 

Pri prestavitvi zadolţevanja občine Oplotnica, so prestavljeni tudi projekti, ki so se financirali 

z najetimi krediti od leta 2007 ter podatki o najetih kreditih. 

 

 

2.1. Stanje zadolţevanje na dan  31.12.2010 – dolgoročno zadolţevanje  

 

Maksimalno dovoljen obseg zadolţevanja pomeni, da se občina v tekočem proračunskem letu 

lahko zadolţi, če odplačilo obveznosti posojil (glavnice in obresti), finančnih najemov in 

blagovnih kreditov (obrokov) ter potencialnih obveznosti iz naslova izdanih  poroštev za 

izpolnitev obveznosti posrednih proračunskih porabnikov in javnih podjetij, katerih 

ustanoviteljica je občina, v posameznem letu odplačila ne presega 8 odstotkov realiziranih 

prihodkov občinskega proračuna pred leto zadolţevanja.  

 

 

V letu 2010 se je občina, tako kot predhodna leta, zadolţila na osnovi  izdanega soglasja 

Ministrstva za finance. Moţen obseg zadolţevanja občine (anuiteta in obroki) je znašal 

215.296,00 EUR. Predvidena zadolţitev v letu 2009  in obstoječa zadolţitev, odplačila anuitet 

in obrokov je znašala  197.711,00EUR. Občina ni presegla največjega obsega moţnega 

zadolţevanja v višini 215.296,00 EUR.  

 

Za leto 2010 znaša izračun dovoljenega obsega zadolţevanja 215.295,78 EUR. Predvidena 

zadolţitev in obstoječa zadolţitev znaša po izračunu v mesecu maju 2010  v vrednosti 

197.711,00 EUR.  

Občina ne presega največjega obsega moţnega zadolţevanja,  oziroma se lahko zadolţi 

skladno s proračunom za 550.000,00 EUR za investiciji izgradnje vrtca in asfaltiranj lokalnih 

cest.  

 

Občina se je zadolţila skladno z izdanim soglasjem k zadolţiti Ministrstva za finance, št. 

4122-55/2010/5 z dne 12. 10. 2010, v višini 539.776 EUR, za zadolţitev pri Javnim skladom 

RS za regionalni razvoj in razvoj podeţelja, Ribnica, in sicer s: 

- pogodbo o dolgoročnem posojilu št. 5015 OCs-47210 za namen «Izgradnja nizko 

energetskega vrtca v Oplotnici – 1. faza«,  v znesku 120.305,55  EUR, skupna 

doba vračila posojila 11 let ter s 

- pogodbo o dolgoročnem posojilu št. 5016 OCs-47341 za namen »Investicijsko 

vzdrţevanje krajevnih cest«,  v znesku 151.038,54  EUR, skupna doba vračila 

posojila 15 let. 

Obrestna mera obeh kreditov: EURIBOR (za posle z ročnostjo 3 mesecev) + 0,35 odstotnih 

točk letno.  
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Stanje neodplačanih glavnic najetih kreditov  na dan 31. 12. 2010 znaša 1.420.691,55 EUR. 

Po aţuriranih amortizacijskih načrtih v juniju 2011 bi naj bilo v letu 2011 plačano 185.737,38 

EUR glavnice in obresti (izračun za celo leto) vseh kreditov.  

2.2. Stanje zadolţevanje na dan  31.12.2010 – kratkoročno zadolţevanje 

 

 

 

Občina Oplotnica se je v letu 2010 kratko ročno zadolţila pri UniCredit Bank – Pogodba o 

okvirnem kreditu št. RV 533/2010 v znesku 280.000,00 EUR z dne 29. 3. 2010.  

- Namen kredita je financiranje obratnih sredstev.  

- Obrestna mera znaša 1-mesečni EURIBOR + 1,50 % letno. 

- Vračilo glavnice je poljubno. Končna zapadlost kredita je 31. 12. 2010.  

- Stroški kredita - nadomestilo za obdelavo kreditnega zahtevka v višini 0,15 % od 

zneska kredita. 

- Instrumenti zavarovanja: 4 bianco menice z menično izjavo.  

 

Predhodno je bil izpeljan postopek izbire najugodnejšega ponudnika. Na podlagi primerjave 

stroškov odobritve kredita in izračunanih obresti na osnovi amortizacijskih načrtov je bila 

najugodnejša ponudba UniCredit Bank s skupnimi stroški financiranja za celotno obdobje 

zadolţitve do 30. 9. V višini 3.482,86 EUR. Obravnavani sta bili še  ponudbi BKS Bank in 

Banka Koper, ki sta bili manj ugodni.  

 

Sredstva smo potrebovali za financiranje investicije v osnovno šolo do prejema sredstev s 

strani Ministrstva za šolstvo. 

 

Nakazilo kredita je bilo 31. 3. 2010 v višini 280.000,00 EUR, knjiţeno na konto 500100 – 

najeti krediti pri poslovnih bankah.  

30. 11. 2010 je bilo delno vračilo v znesku 150.000,00 EUR, 14. 12. 2010 pa dokončno 

vračilo v višini 130.000,00 EUR.  

Stanja kredita na dan 31. 12. 2010 ni bilo. 
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 Tabela 1: SIMULACIJA PREGLEDA NAJETIH DOLGOROČNIH KREDITOV PO ZADOLŢITVI 2010     

zap. podatki o kreditu, namen višina kredita mesečni obrok odplačilo v letu 2011 

skupaj 

odpl.obresti st. neodpl. 

št. ob r.mera   

začetek 

odplačila 

konec 

odplačila   (glavnica) glavnica obresti* skupaj 

v odplačilni 

dobi* 

glavnice  

31.12.2010 

 

1 NOVA LB ,pog. 2850087,88 z dne 27.9.2007 377.610,00 5.244,58 62.934,96 2.976,95 65.911,91 23.198,74 175.873,16 

  namen: ASFALTIRANJE KRAJEVNIH CEST           -13.040,00  

  1m EURIBOR " + 0,8% 1.10.2007 30.9.2013              

2 BK,Ribniški sklad, pog. 2006-LC-S371/92 545.565,00 3.030,92 36.371,04 7.411,00 43.782,04 66.773,93 471.169,80 

  13.8.2008, ADAPTACIJA OŠ                

  3m EURIBOR 

 "+ 

0,25%  1.1.2009 31.12.2023              

3 BK,Ribniški sklad, pog. 4004-NCS-42005 450.000,00 2.513,97 30.167,64 6.345,52 36.513,16 55.073,05 414.804,42 

  29.9.2009, IZGRADNJA KTC                

  3m EURIBOR 

 " + 

0,25% 30.11.2009 31.10.2024              

4 BK,Ribniški sklad,pog.4005-NCS-42137 100.000,00 1.041,67 12.500,04 1.335,69 13.835,73 6.590,72 87.500,08 

  16.12.2009, OBNOVA GRAŠČINE                

  3m EURIBOR 

 " + 

0,25% 31.1.2010 31.12.2017              

5 BK,Ribniški sklad,pog. 5015-OCs-47210 120.305,55 918,36 11.020,32 2.003,60 13.023,92 11.498,96 120.305,55 

  26.11.2010, IZGRADNJA   NIZKOEN. VRTCA  I.FAZA              

  3m EURIBOR 

 " + 

0,35% 1.1.2011 30.11.2021              

5 BK,Ribniški sklad,pog. 5016-OCs-47341 151.038,54 843,79 10.125,48 2.545,14 12.670,62 19.690,21 151.038,54 

  26.11.2010,  INV. VZDRŢ.  KRAJEVNIH CEST              

  3m EURIBOR 

 " + 

0,35% 1.1.2011 30.11.2025              

         

  
skupaj 

1.744.519,09 13.593,29 163.119,48 22.617,90 185.737,38 169.785,61 1.420.691,55 

               

"* aţurirani amortizacijski načrti z obrestno mero, veljavno v maju 2011        
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Tabela 2: Izračun kvote zadolţevanja za leto 2010   

realizirani prihodki iz BPO v letu 2009   3.425.903,39 

"- transferni prihodki ia investicije - konto 740001   734.706,18 

"= OSNOVA ZA IZRAČUN   2.691.197,21 

x 8 % = KVOTA ZA ODPLAČILO GLAVNIC IN OBRESTI V LETU 2010 A 215.295,78 

   

ODPLAČILO GLAVNICE IN OBRESTI V LETU 2010     

NLB   67.169,45 

BK 1   40.971,62 

BK 2   33.943,99 

BK 3   13.387,82 

BK - kredit, najet  v letu 2010 (g  = 550.000 – iz proračuna in soglasja, dejanska zadolţitev 271.344,09)   43.326,36 

skupaj odplačilo glavnice in obresti v letu 2010 B 198.799,24 

      

neizkoriščen ostanek dovoljenega obsega zadolţevanja za leto 2011 A - B 16.496,54 
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Ugotovitev: 

 

Zadolţevanje je potekalo v skladu s statutom občine Oplotnica in 10. členom odloka o 

proračunu za leto 2010,  kjer je določena zadolţitev v višini 550.000,00 EUR. 

Za kredite, ki jih je najela občina, je bil izveden  postopek zadolţevanja, na podlagi katerega 

je Ministrstvo za finance izdalo soglasje k zadolţitvi. Krediti so namensko opredeljeni. 

Najemanje kreditov je potekalo v skladu z zakonom o financiranju občin ( 10.a člen in 10.b 

člen ZFO-1) in v skladu s Pravilnikom o postopkih zadolţevanja občin (U.R. 52/7). 

 

 

Pri izračunu dovoljenega obsega zadolţevanja v letu 2010 so bili ključni naslednji podatki: 

- znesek zakonsko dovoljenega  8 % obsega zadolţevanja za odplačilo glavnice in obresti od  

  vseh najetih kreditov znaša 215.296 EUR 

- odplačilo glavnic in obresti od ţe najetih in novo najetega kredita v višini 550.000 EUR kot je izdano 

 soglasje,  po aţuriranih amortizacijskih načrtih v maju 2010 znaša 198.799 EUR. 

Od zakonsko dovoljenega obsega zadolţevanja ostaja neizkoriščen znesek 16.496 EUR,  

kar predstavlja 7,6 % dovoljenega obsega zadolţevanja.  

 

- stanje neodplačanih glavnic na dan 31. 12. 2010  znaša 1.420.691,55 EUR. 

  

 

Ugotovitev: 

Nadzorni odbor ugotavlja, da je z navedenim shematskim prikazom  razvidna zadolţitev 

občine Oplotnica in vsi stroški, povezani z njo. Iz predstavljenega je razbrati, da je 

občina Oplotnica zadolţena znotraj okvirjev, ki jih dovoljuje zakon o  financiranju 

občin  in odlok o proračunu Občine Oplotnica.  

 

 

 

3. PRIHODKOVNO ODHODKOVNI DEL 

 

V sklopu nadaljevanju  nadzora  zaključnega računa proračuna Občine Oplotnica za 

leto 2010 – prihodkovni in odhodkovni del na področju gospodarskega dela proračuna  z 

namenom pregleda poštenosti in popolnosti izkazovanja in pravilnosti upoštevanja 

zakonodaje 

 

 

Nadzorni odbor je pregledal naslednje postavke proračuna: 

  

- zimska sluţba, p. p. 43800, 

- vzdrţevanje javne razsvetljave, p. p. 41111, 

- sredstva za plače (zavodi), p. p. 413300; 

- nakup strojne in računalniške opreme, p.p. 420202 

- načrt in druga projektna dokumentacija, p. p. 42100/420804; 

- vzdrţevanje stanovanj, p. p. 44500 

- prihodki od najemnin za poslovne prostore, p. p. 710301. 
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Nadzorni odbor  na področju druţbenih in društvenih dejavnosti je pogledal  dokumentacijo 

za konto 413300. 

Za konto 413300 so bile predstavljene kartice SN 0051100 -  sluţba za pomoč na domu, 

transakcije v skupni vrednosti 22.657,90 € so bile izvedene na osnovi pogodbe med občino 

Oplotnica in centrom za socialno delo. Kartica SN0051112 – varna hiša, transakcije v 

vrednosti 5.525,28 so bile izvedene na osnovi pogodbe z centrom za socialno delo. Kartica 

SN 0056000 – javna dela, transakcije v vrednosti 4.442,94€ so bile izvedene na osnovi 

pogodbe z zavodom za zaposlovanje. SN 0059000 sofinanciranje RK, transakcije v vrednosti 

3.367,92 € so bile izvedene na osnovi pogodbe.   Kartica SN 0074000 – oskrba na bolnika na 

domu, transakcije v vrednosti 2.740,92 € so bile izvedene na osnovi pogodbe z Zdravstvenim 

domom Slov. Bistrica. Kartico SN 0082100 – plače za knj. J Vošnjaka, transakcije v vrednosti 

26.220,71€ so bile izvedene na osnovi pogodbe z Knjiţnico Josipa Vošnjaka Slov. bistrica . 

Kartica SN 0091100 – redna dejavnost VVZ Slov.Bistrica, transakcije v vrednosti 85.989,68 

€ so bile izvedene na osnovi pogodbe z Vzgojno Varstvenim zavodom Slov. Bistrica. Kartice  

SN 0091400 – drugi VVZ, transakcije v vrednosti 17.609,23 € so bile izvedene na osnovi 

pogodb z večimi vrtci, kjer imajo otroke starši iz občine Oplotnica. Kartica SN 0091800 – 

javna dela Vrtec, transakcije v vrednosti 7.251,11 € so bile izvedene na osnovi pogodbe z 

Vzgojno Varstvenim zavodom Slov. Bistrica. Kartice  in  Kartico SN 0092900 – javna dela 

OŠ transakcije so bile izvedene na osnovi pogodbe z zavodom Osnovna šola Pohorskega 

bataljona Oplotnica. 

 

Nadzorni odbor  na področju okolja in prostora dejavnosti je izpostavil naslednje proračunske 

postavke: 

 

Za  p.p. 41111 vzdrţevanje javne razsvetljave je bila predloţena kartica poknjiţenih 

obveznosti do izvajalcev rednega vzdrţevanja. Prikazani so stroški v višini 21.896,05 €. 

Za p.p. 420202  nakup strojne in računalniške opreme je bila predloţena kartica poknjiţenih 

obveznosti dobaviteljev  programske opreme, računom in naročilnice izdane s strani občine 

Oplotnica. 

Za p.p. 42100 izvedba prostorskih izvedbenih aktov, je bila predloţena kartica poknjiţenih 

obveznosti do izvajalcev urejanja prostorsko informacijskega sistema občine Oplotnica. 

Za p.p. 43800 zimska sluţba  je bila predstavljena kartica, kjer so razvidni izvajalci izvajanja 

storitev zimske sluţbe v skupni vrednosti 107.602,84 €. 

Za p.p. 41430, tekoče vzdrţevanje komunalne infrastrukture, sta bili prestavljeni dve kartici in  

to za konto 402099, kjer je na predstavljeni kartici razvidno pokrivanje stroškov pri izvajanju 

urejanja javnih površin in pokopališč. Stroški v skupni višini 6.848,79 € in kartica za konto 

413300, kjer je prikazana obveznost do komunalnega podjetja v višini 12.592,22 €. 

Za p.p. 44500, vzdrţevanje stanovanj, je bila predstavljena kartica obveznosti izvajalcev 

vzdrţevanja. Priloţena je bila tudi pogodba s Komunalnim podjetjem Slov. Bistrica in 

rekapitulacija obračunanih stroškov. Vrednost vseh stroškov je 19.533,09 €.  

Pregledana je bila tudi Pogodba o najemu infrastrukture, sklenjena med občino Oplotnica in 

Komunalo Slov. Bistrica, sklenjeno dne 28.12. 2009 in aneks  k  pogodbi o najemu 

infrastrukture, sklenjen z dne, 3012.2010. 

Za  konto  710301 prihodki od najemnin poslovnih prostorov so bile prestavljene kartice 

prihodkov od najemnin SN 0210300 – poslovnih prostorov, SN 0210401 – poslovnih 

prostorov, SN 0210900 – najemnine telovadnice, SN 0210910 – uporaba  dvorane KTC. 

Prihodki vseh najemnin so v višini 25.222,43 €. 
 

Nadzornemu odboru so bili posredovani tudi sklepi o prerazporeditvah proračunskih sredstev 

na postavkah proračuna za leto 2010. 
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Ob pregledu navedenih transakcij so se natančneje pregledali naslednji dogodki: 

1. Konto 710301 po kartici SN 0210401  - Najemnine za poslovne prostore   

2. Konto 402599 po kartici 0043800  - Zimska sluţba -  naslednje dokumente in njihovo 

osnovo: 

Dokument 4310, PR 1991-09 Granit, Dokument 1-2010, PR 27-2010 Nukleus 

Dokument 3-2010, PR 112-2010 Leonardo, Dokument 10-051-000121, PR 217-2010 Salinen, 

pl. pog. normiranci. 

3. Konto 402599 po kartici 0041111 – Redno vzdrţevanje javne razsvetljava – pripraviti   

naslednje dokumente in  njihovo osnovo: 

Dokument 3210,  PR 1819-2010 Lipuš, Dokument 2-23348, PR 1571- 2010 Elektro, 

Dokument 14-10, PR 673-2010 Lipuš, Dokument 2-7719, PR 611-2010 Elektro 

  

Konto 710 301 – Najemnina za poslovne prostore.  

Najemnino za poslovne prostore (to so prostori v Zdravstvenem domu Oplotnica) pobira 

Komunala Slov. Bistrica in jih potem nakazuje Občini Oplotnica na osnovi sklenjene 

pogodbe. Vrednost najemnine se je obračunala po  odloku občine Slov. Bistrica 

Poslovni prostor ima v najemu še Zavarovalnica Maribor, Upravna enota Slovenska Bistrica 

(Krajevni urad Oplotnica) in Kremautz Tomas. Z njimi ima občina sklenjeno pogodbo, 

mesečno pa jim izstavlja račun za najemnino. 

 

Konto 402599 – zimska sluţba.  

Nadzorni odbor je pregledal Granitov račun (PR 1991/09) za nabavo gramoza za zimsko 

sluţbo, račun podjetja Nukleus (PR 27-2010), kjer je na osnovi opravljenih ur bil izstavljen 

račun, račun Leonarda (PR 112/2010), za prevoz gramoza in račun Salinena (PR-217/2010) za 

sol za posipavanje cest. Pogledali so se pogodbene normirance, ki jih občina plačuje preko 

sklenjenih pogodb za pluţenje po vaseh. Vsi imajo registrirano dodatno kmetijsko dejavnost. 

Prav tako so pregledali razpis za zimsko sluţbo 2010/2011.  

 

Konto 402599 Redno vzdrţevanje javne razsvetljave.  

Pregledal se je račun (PR 1819/2010) izvajalca Fael Lipuš sp.,  ki je bil izstavljen na osnovi 

pogodbe, ki jo ima občina sklenjeno z njim. Fael Lipuš sp. je bil izbran izmed treh prispelih 

ponudb, kjer je bil najugodnejši, zato se je z njim podpisala pogodba.  Pregledali se je  račun 

Elektra Slov. Bistrica (PR 1571/2010) za . Osnova je bila pogodba, ki je bila podpisana v letu 

2002 za javno razsvetljavo – seznam oporišč. Pregledal se je  še en račun od Fael Lipuš sp. 

(PR 673-2010), ki je bil izdan na osnovi pet letne pogodbe, ki je potekla v letu 2010. Nato je 

bila sklenjena še eno letna pogodba. Zaradi spremembe naziva dejavnosti v Fael pa je bil 

sklenjen aneks k pogodbi.  Pregledal se je račun Elektra (PR 611-2010), ki je bil izdan na 

osnovi pogodbe št .94-45/02 o najemu oporišč nizkonapetostnega omreţja in najem preţi 

javne razsvetljava. 
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Ugotovitve: 

 

1.  Iz  predstavljenih transakcij je razvidno, da so se te izvajale na osnovi pogodb podpisanih     

     med občino in uporabniki.  

2.  Transakcije do uporabnikov so se izvajale iz postavk za to predvidenih v proračunu občine. 

3.  Dokumenti, ki so bili osnova za realizacijo transakcij so bili podpisani  od  nosilcev   

     programov in s strani odredbodajalca.  

4.  Nadzorni odbor ugotavlja, da se zaradi zamrznjenih cen komunalnih storitev občina nosi   

     vse večji deleţ stroškov, ki nastajajo v  zbirnem centru. 

5.  Iz  predstavljene dokumentacije o stroških zbirnega centra ni razvidno , če se v izračunu    

     stroškov  upravljavca Komunale Slov. Bistrica upoštevani prihodki od prodanih odpadkov.  

6.  Pri pregledu pogodb o najemninah za poslovne prostore nadzorni odbor ugotavlja, da te     

     niso bile aţurirane ţe vrsto let, kar je posledica nizkih najemnin oziroma nizkih prihodkov   

     v proračun. 

8.  Pri predstavitvah je bilo nadzornemu odboru povedano, da problem pri aţuriranju   

     najemnih pogodb v zastarelem odloku o najemninah. 

7.  Za izvajanja zimske sluţbe se je v proračunskem letu 2010 spremenil način izbire izvajalca   

     iz postopka zbiranja ponudb na postopek javnega razpisa. 

8.  Na manjše nepravilnosti, ki jih je nadzorni odbor ugotovil, pa je sproti opozarjal strokovne   

     sluţbe in jim podajal priporočila ter predloge. 

 

 

 

 

5. PRIPOROČILA IN PREDLOGI 
 

V skladu z 38. členom Poslovnika nadzornega odbora občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 

31/08, Poslovnik) nadzorni odbor izrazi svoje  mnenje, daje priporočila in predloge o 

zakonitosti, namembnosti in učinkoviti rabi sredstev javnih financ. 

 

1. Proračunski  prihodki in odhodki so kljub manjšim prihodkom  uravnoteţeni, kar  so 

doprinesli tudi  manjši  odhodki od planiranih.   

2. Nadzorni odbor je ugotovil, da je zaključni račun proračuna za leto 2010 sestavljen v 

skladu z v uvodu navedeno  zakonodajo in podzakonskimi akti pri čemer so se v 

oblikovnem delu upoštevala priporočila iz Priročnika o pripravi zaključnega računa, ki 

ga je izdalo Ministrstvi za finance RS.  

3. Nadzorni odbor predlaga občinski upravi, da z najemnikom Zbirnega centra za 

odpadke dogovori, način upoštevanja prihodkov prodanih odpadkov in s tem zmanjša 

strošek  občine do Zbirnega centra. 

4. Nadzorni odbor predlaga, da se za spremljanje izvajanja zimske sluţbe pripravi 

dokument iz katerega bo razvidna, vsebina storitve, trajanje storitve, čas izvajanja 

storitve, lokacija izvajane storitve. 

5. Nadzorni odbor predlaga občinski upravi, da pristopi k postopkom ureditvi odloka o 

najemninah in aţuriranju najemnih pogodb. 

6. Nadzorni odbor ugotavlja, da so poslovni dogodki  vodeni v skladu  s predpisi in so 

izdatki v zaključnem računu prikazani.  

     7.  Nadzorni odbor ugotavlja, da so  pregledani  postopki  potekali  skladno z  predpisi    

          Zakona o javnem naročanja. 
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6.  MNENJE 
      

Na osnovi  38. člena  poslovnika Nadzornega odbora občine Oplotnica, ki navaja, da je 

bistveni del poročila mnenje, s katerim nadzorni odbor izrazi svoje resnično in pošteno 

mnenje o zakonitosti, namembnosti ter gospodarni in učinkoviti rabi sredstev javnih financ, 

nadzorni odbor  k predlogu  poročila daje  pozitivno mnenje. 

 

 

 

 

 

ČLANI NO:                                                                          PREDSEDNIK NO: 

Mateja Očko                                                                          Maks Hohler 

Nataša Smole Volčič 

Aleš Hren 

Borut Valenčak 

 

 

 

Vročeno:  

- Nadzorovani osebi  

- Občinskemu svetu  
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+ 

 

 
 

OBČINA OPLOTNICA  

                       

NADZORNI ODBOR 
Grajska cesta 1, 2317 OPLOTNICA 

tel.: 02/845-09-00, faks.: 02/845-09-09, e-mail: obcina.oplotnica@siol.net 

 

 

 

Številka: 032-1/2011-40 

Datum:   21. 2. 2012             

 

 

Na podlagi 38. člena Statuta Občine (Uradni list RS, št. 29/1999, 1/02 in 38/03, 40.  člena 

Poslovnika Nadzornega odbora občine Oplotnica in v skladu z 32. členom ZLS in na podlagi  

Pravilnika o obveznih sestavinah poročila Nadzornega odbora občine ( Uradni list RS, št. 

94/07, 27/08, 76/08, 23/09)  je Nadzorni odbor Občine Oplotnica na  15. seji dne,  18.02.2012 

po prejetem Odzivu  nadzorovane osebe, sprejel:   

 

 

 

DOKONČNO  POROČILO 

O OPRAVLJENEM NADZORU 
 

          INVESTICIJSKEGA PROJEKTA » OBNOVA GRAŠČINE V OPLOTNICI« 

                                              

                                            

/Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Oplotnica/ 

 
 

Nadzorni odbor v sestavi:  

 

predsednik: Maks Hohler 

član: Mateja Očko 

član:  Nataša Smole Volčič  

član: Borut Valenčak  

član: Aleš Hren  

 

 

Poročevalec:  

predsednik: Maks Hohler 

 

Naziv nadzorovane osebe: 



 

 

19 

Občina Oplotnica, Grajska ulica 1 2317 Oplotnica 

 

1. UVOD 

 
Nadzorni odbor se je v okviru svojega programa dela za leto 2011 odločil , da pregleda 

investicijski projekt Obnova graščine v Oplotnici. 

Z ciljem revizije pravilnosti poslovanja - vodenja postopkov skladno z prepisano zakonodaja. 

 

Pravne podlage izvajanja investicije oziroma investicijskega projekta: zakon o izvrševanju 

proračunov Republike Slovenije za leto 2009 in 2010 ( ZIPRS0910), zakon o javnih financah 

(ZJF), zakon o financiranju občin (ZFO), zakon javnem naročanju (ZJN-2), Odlok o 

proračunu občine Oplotnica za leto 2010. 

 

Nadzorni odbor izvedel nadzor na osnovi izhodišč vladne institucije za nadzor javnih 

projektov , ki so: 

 Skladnost s projektom 

 Skladnost z zakonodajo 

 Sklep o postopku 
 Razpisna dokumentacija 

 Objave javnega naročila 

 Predloţitev ponudb 

 Pregled in ocenjevanje ponudb 

 Oddaja javnega naročila 

 Pogodba 

 Aneksi 

 Sledljivost dokumentacije 

 

Cilj nadzora je skladnost izvajanja investicije z navedenimi izhodišči in  končna 

vrednost investicijskega projekta »Obnova Graščine v Oplotnici« 

 

S strani strokovnih sluţb občine Oplotnica so sodelovali: ga. Irena Cehtl,  ga. Danijela 

Dovnik, ga. Branka Trdin- Potočnik in ţupan g. Matjaţ Orter 

 

Pri nadzoru je bila pregledana naslednja dokumentacija: 
1. Postopki javnih naročil: projektna dokumentacija, gradnja, nadzor, dodatna dela, oprema  

2. Pridobljeno gradbeno dovoljenj za »Rekonstrukcijo in prezidavo Graščine v Oplotnici« št. 351-

211/2008 z dne 13.10.2008. 

3. Pridobljeno  uporabno dovoljenje št. 351-363-2010-7 z dne 17.09.2010 

4. Sklep občinskega sveta glede spremembe namembnosti prostorov v mansardi graščine v 

Oplotnici tako, da se prostori, ki so bili namenjeni za izvajanje dejavnosti občinske uprave, 

namenijo izvajanju dejavnosti nižje glasbene šole št. 18.13.1/2010 z dne 14.9.2010. 

5. Poročilo občinske uprave » Pregled investicije obnove graščine » z dne 19.9.2011, pripravila 

občinska uprava. 

6. Pogodba o sofinanciranju operacije Obnova Graščina št. C 1536-085330305 med Občino 

Oplotnica in službo Vlade republike Slovenije za lokalno samoupravo in  regionalni razvoj  z 

dne 29.10.2008. 
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7. Zahtevki do Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in  regionalni razvoj in 

njene odobritve in zavrnitve. 

8. Končno poročilo za operacijo sofinanciranja s sredstvi evropske kohezijske politike 

9. Kartica osnovnega sredstva – Zgradba Graščina 

10. Temeljnice prenosa investicije v teku. 

11. Register osnovnih sredstev. 

12. Analitične kartice stroškov obnove graščine 

 

 

2. UGOTOVITVENI  DEL: 
 

Projekt Obnova Graščine v Oplotnici je bil planiran v načrtu razvojnih programov (NRP) 

občine Oplotnica. Identifikacijski dokument projekta (DIP) je bil izdan 30.06.2007. Dne 

20.02.2008 je bila izdelana predinvesticijska zasnova (PIZ). Investicijski program (IP) je bil 

potrjen 08.05.2008. Gradbeno dovoljenje je bilo izdano 31.05.2008. Postopek o izbiri 

izvajalcev  se je pričel 09.10.2007 z izbiro izvajalca projektne dokumentacije  in končal 

30.09.2010 z pridobljenim uporabnim dovoljenjem za objekt Graščina v Oplotnici. Dne 

01.10.2010  je bil objekt zaveden  v osnovna sredstva občine Oplotnica. Projekt je bil deloma 

sofinanciran  s strani sluţbe vlade za regionalni razvoj v republiki Slovenija (SVRL). Za 

financiranje projekta so bila sredstva planirana v proračunih občine Oplotnica. 

 

 

Občina Oplotnica je investicijski projekt »Obnova graščine v Oplotnici« izvajala s šestimi  

postopki  zakona o javnem naročanju ZJN-2 in več naročili manjših vrednosti z dokumentom 

naročilnica. Izbori izvajalcev so potekali po sledečih postopkih: 

 

1. Izbor izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije po postopku JNMV ( javna naročila    

    majhnih vrednosti)ZJN-2. 

2. Izbor izvajalca Nadzora nad gradbeno,obrtniškimi in instalacijskimi deli pri obnovi    

    Graščine po postopku JNMV ZJN-2. 

3. Izbor izvajalca za gradbeno obrtniška dela po odprtem postopku ZJN-2. 

4. Izbor izvajalca za izvedbo dodatnih del po postopku s pogajanji  ZJN-2. 

5. Izvor izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije za opremo. 

6. Izbor izvajalca za opremo Graščine po odprtem postopku ZJN-2. 

7. Razna  dela kot so   priprava razpisne dokumentacije,  restavratorska dela, projekt opreme   

    Graščine, varovanje in druga manjša opravila so se izvajala po sistem ponudb in naročil z     

    dokumentom naročilnica. 

 

 

 

2.1. PRESOJA PRAVILNOSTI  IZVEDBE POSTOPKOV, KI  SO   

       SO SE IZVAJALI   Z  JAVNIM  NAROČANJEM   PO ZJN- 2  

 
 

2.1.1.  Po postopku  javnega naročila  se  je izvajal  izbor  izvajalca »Izdelave projektne    

           dokumentacije za rekonstrukcijo graščine  Oplotnica«. 
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Predmet navedenega javnega naročila je bil izdelava projekta za pridobitev gradbenega 

dovoljenja(PGD) in izdelava  projekta za izvedbo del (PZI). 

Sredstva za navedeno javno naročilo so bila planirana v proračunih posameznih let, na 

postavki 1.6.4. 

1. Dne 9.10.2007 je bil izdan sklep ţupana št. 430-7/2007-1 o začetku postopka oddaje 

JNMV, kjer je bila definirana ocenjena vrednost naročila, opredeljen postopek, okvirna 

terminologija postopka. 

2. V skladu z ZJN-2 je ţupan dne, 9.10.2007 z Odločbo št. 430-7/2007 imenoval komisijo o 

vodenju postopka. 

3. K oddaji ponudbe so bila pozvana tri podjetja. 

   - LIZ – INŢENIRING, d.d. Ljubljana 

  -  ČESNIK PROJEKT d.o.o., Ljubljana 

  -  ARHIS d.o.o., Zagorje ob Savi 

Sestavni del povabila je razpisna dokumentacija, obrazec ponudbe, obrazec za predračun in 

izjave o izpolnjevanju pogojev. Kriterij o izbiri je najniţja cena ob popolni dokumentaciji. 

4. Razvidno iz zapisnika o odpiranju ponudb sta ponudbo oddala dva ponudnika, podjetje 

LIZ- INŢENIRING d.d., Ljubljana v vrednosti 39.712,00 brez DDV in podjetje ČESNIK 

PROJEKT, do.o., Ljubljana v vrednosti 40.970,00 brez DDV. 

5. Dne 19.10.2007 je bilo izdano obvestilo št. 430-7/2007 o oddaji javnega naročila, kjer je bil 

izbran ponudnik LIZ-INŢENIRING, d.d., Ljubljana.  

6. Obvestilo o oddaji javnega naročila je bilo posredovano tudi ostalim ponudnikom. 

7. Dne 12.11. 2007 je bila podpisana pogodba med Občino Oplotnica in LIZ-INŢENIRIN, 

d.d. Ljubljana v skupni vrednosti 47.653,20 z DDV. Pogodba vsebuje predmet dela, rok 

izvedbe , rok plačila. 

8. Obveznosti po pogodbi so bile poravnane z računom št. 08/0229 v vrednosti 23.826,60 z 

dne 30.09.2008, računom št. 0123 v vrednosti 23.826,60 EUR z dne 20.10.2008. 

9. Zaradi sprememba projekta, ki je nastala zaradi pomanjkljivosti v PGD, je bilo septembra 

2009 narejena sprememba v PZI projektu mansarde in pritličja. Sprememba projekta ne 

vsebuje projektantskega popisa ocenjenih del.  

10. Zaradi spremembe projektne dokumentacije je bil sklenjen še dodatek  št. 610-5/2009-55 

v vrednosti 8616,00 EUR, naročilnica št. 119/08 v vrednosti 5007,48 EUR in naročilnica št. 

13/2008 v vrednosti 600,00 EUR. Na osnovi navedenih dokumentov so bile obveznosti 

poravnane s računom št.08/0089 v višini 600,00 EUR, z računom št. 08/0120 v vrednosti 

5.007,48 EUR,  z računom št. 09/0223 v vrednosti 8.616,00 EUR  

11. Iz navedenega je razbrati, da je bil strošek projektiranja podjetja LIZ – INŢENIRING  v 

investicijskem projektu v skupni vrednosti 61.876,68 EUR, kar je razvidno tudi  v 

računovodskih dokumentih, kjer so vsi dogodki poknjiţeni. 

 

 

2.1.2. Po postopku  javnega naročila  je potekal   izbor  izvajalca za   

          »Nadzor nad  gradbeno obrtniškimi  in instalacijskimi deli pri obnovi  Graščine« 

 

Predmet navedenega javnega naročila je bil izbor nadzora za nad  gradbenimi,  instalacijskimi 

in zaključnimi deli  pri projektu Obnova graščine v Oplotnici.  

 

Javno naročilo se je izvajalo po postopku zbiranja ponudb . Ocenjena vrednost naročila je bila 

4.400,00 EUR brez DDV. Sredstva so bila opredeljena na postavki 013630. 
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1. Slep št. 430-0003/2009 o začetku postopka oddaje JNMV je bil izdan 30.3.2009.  Z 

sklepom je bila določena vrsta postopka,definirana ocenjena vrednost naročila in okvirna 

terminologija postopka. 

2. V skladu z 68. Členom  ZJN-2 je ţupan dne, 30.3.2009 z Odločbo št. 430-0003/2009-2  

imenoval komisijo o vodenju postopka. 

3. K pripravi ponudbe so bili povabljeni štirje ponudniki: 

Gradbeni biro Marko Cvahte s.p., Slov. Bistrica, 

Vedernjak d.o.o. Maribor, 

Koning  d.o.o., Slov. Konjice, 

Ivan Hudrap s.p., Maribor 

 

Z povabilom je bila posredovana dokumentacija o vsebini zahtevane storitve in obrazci o 

izpolnjevanju pogojev in sposobnosti ponudnika (42.člen ZJN-2). 

Kriterij o izboru najugodnejšega ponudnika je bil ob popolni dokumentaciji najniţja cena. 

 

4. Iz zapisnika št. 430-0009/2009-9 o odpiranju ponudb je razvidno, da je prispela samo ena 

ponudba. Ponudba podjetja Koning d.o.o.  je bila  formalno popolna, pravočasna in 

sprejemljiva. Vrednost ponudbe je bila 4.000,00 EUR brez DDV. 

5. Dne, 22.4.2009 je bilo izdano obvestilo št. 430-0009/2009-11 o oddaji javnega naročila. 

6. Na podlagi 105.člena ZJN-2 je bilo izdano  končno poročilo št. 430-0009/2009-20  o oddaji 

javnega naročila. 

7. Med Občino Oplotnica kot naročnikom in podjetjem Koning d.o.o. kot izvajalcem je bila 

dne, 4.5.2009 podpisana  pogodba št. 430-0009/2009-21 o opravljanju storitve nadzora nad 

gradbeno, obrtniškimi in  instalacijskimi deli pri obnovi Graščine. 

8. Obveznosti iz pogodbe so bile poravnane z računom št.  062/10 z dne 6.9.2010 v vrednosti 

4800,00 EUR z DDV.   

 

2.1.3. Po postopku  javnega naročila  je potekal   izbor  izvajalca   

          »Gradbeno, obrtniškimi  in instalacijskimi deli pri obnovi Graščine« 

 
 

Predmet navedenega javnega naročila je bil izbor izvajalca za  gradbena,  instalacijska in 

zaključna deli  na objektu  graščine v Oplotnici. Sredstva so bila zagotovljena na proračunski 

postavki 13630.  

Javno naročilo se je izvajalo po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi v skladu z 61. 

členom ZJN-2. Postopek je bil objavljen na portalu  uradnega lista dne 6.2.2009 pod številko 

JN794/2009.  

 
1. V skladu z 70. členom ZJN-2 je ţupan izdal sklep št. 430-0001/2009-1 o začetku postopka 

javnega naročila obnove Graščine. Izvajal se je odprti postopek. Ocenjena vrednost javnega 

naročila je bila 494.596,30 EUR brez DDV. Za javno naročilo so bila zagotovljena sredstva 

na postavki 13630. Operacijo do 85% financira evropska unija iz sklada za regionalni razvoj. 

2. V skladu z 68. Členom  ZJN-2 je ţupan dne, 6.2.2009 z Odločbo št. 430-0001/2009-2  

imenoval strokovno komisijo o vodenju postopka. 

3. V uradnem listu je na portalu javnih naročil bil dne, 6.2.2009  objavljen javni razpis 

zbiranja ponudb za izvedbo gradbeno, obrtniških in instalacijskih dela za obnovo Graščine v 

Oplotnici. 

4. Vsem ponudnikom je bila na razpolago ponudbena dokumentacija z popisi del in zahtevano 

dokumentacijo o izpolnjevanju pogojev in sposobnosti ponudnikov. Rok za oddajo ponudb je 

bil 19.03.2009. 
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5. Na povabilo iz javne objave je prispelo 18 ponudb, ki so bile pravočasne kar je razvidno iz 

zapisnika št. 430-001/2009-25 z dne 19.03.2009 o odpiranju ponudb. Med njimi je bilo pet n 

formalno nepopolnih ponudb. Eden od ponudnikov ni pripravil zahtevane dopolnitve, zato je 

naročnik ponudbo izločil kot nepopolno. 

 

 

Zap. 

št. 

 

Naziv ponudnika 

 Ponudbena vrednost v EUR z DDV  

 

1. 

 

GP PROJECT ING, PODJETJE ZA GRADBENIŠTVO 

IN INŢENIRING d.o.o., Vošnjakova 6, Ptuj 

 

 

653.265,24 EUR 

 

2. 

 

GRANIT d.d., Ljubljanska 69, Slovenska Bistrica 

 

546.064,10 EUR 

 

3. 

 

ODER d.o.o., Zadobrova 28, 3211 ŠKOFJA VAS 

 

562.250,91 EUR 

 

4. 

 

INGRAD GRAMAT d.d., Medlog 7, 3000 Celje 

 

440.266,31 EUR 

 

5. 

 

SGP POMGRAD, Bakovska ul. 31, 9000 Murska Sobota 

 

589.402,80 EUR 

 

6. 

 

GIVO d.o.o. Ljubljana, Dvorec Selo, Zaloška 69, 1000 

Ljubljana 

 

494.750,09 EUR 

 

7. 

 

 

REMONT d.d., Oblakova 30, 3000 Celje 

 

575.637,31 EUR 
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8. 

 

GRADIS CELJE, d.d., Bukovţlak 71, 3000 Celje 

 

621.837,50 EUR 

 

9.  

 

KUPOLA d.o.o., Zrkovska 110/a, 2000 Maribor 

 

548.670,68 EUR 

 

10. 

 

STAVBAR GRADNJE d.o.o., Industrijska 13,  2000 

Maribor 

 

543.613,56 EUR 

 

11. 

 

IPI d.o.o., Zg. Negonje 35 d, 3250 Rogaška Slatina 

 

686.154,25 EUR 

 

12. 

 

FSTIM d.o.o., Cesta na Roglo 11 J, 3214 Zreče 

 

753.882,93 EUR 

 

13. 

 

GRADBENO PODJETJE PTUJ, Osojnikova cesta 9, 2250 

Ptuj 

 

570.110,36 EUR 

 

14. 

 

KONGRAD D.D., Tovarniška cesta 3, 3210 Slovenske 

Konjice 

 

436.296,99 EUR 

 

15. 

 

GRADIS GRADBENO PODJETJE GRADNJE PTUJ d.d., 

Dornavska c. 6a, 2250 Ptuj 

 

552.896,20 EUR 

 

16. 

 

GRADNJE LAMUT d.o.o., Ilichova 21, 2000 Maribor 

 

453.462,98 EUR 

 

17. 

 

PODJETJE ZA GOZDNE GRADNJE IN 

 

666.378,70 EUR 
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HORTIKULTURO d.o.o., Kosarjeva 4, 2000 Maribor 

 

18. 

 

KBS gradnje, d.o.o., Arja vas 101, 3301 Petrovče 

 

753.809,93 EUR 

 

 

Formalno nepopolne ponudbe: 

 

1. Ponudnik Kongrad d.d., Slovenske Konjice, pri pripravi ponudbe ni priloţil vseh 

dokumentov. Naročnik je na zgoraj imenovanega ponudnika dne 19. 3. 2009 naslovil 

zahtevek za  dopolnitev formalno nepopolne ponudbe. V skladu z zahtevanim rokom je 

naročnik prejel  dopolnitev formalno nepopolne ponudbe ponudnika Kongrad d.d., Slovenske 

Konjice in  njegovo ponudbo uvrstil v postopek ocenjevanja ponudb. 

 

2. Ponudnik Gradnje Lamut d.o.o., Ilichova 21, 2000 Maribor, v ponudbi ni priloţil vseh 

obrazcev. Naročnik je zgoraj imenovanega ponudnika dne 19. 3. 2009  pozval za dopolnitev 

formalno nepopolne ponudbe. V skladu z zahtevanim rokom je naročnik prejel dopolnitev 

formalno nepopolne ponudbe ponudnika Gradnje Lamut d.o.o., Ilichova 21, 2000 Maribor in 

njegovo ponudbo uvrstil v postopek  ocenjevanja ponudb. 

 

3. Ponudnik KBS gradnje d.o.o., Arja vas 101, 3301 Petrovče je na javni razpis oddal 

ponudbo, ki je bila formalno nepopolna, ker ni priloţil vseh prilog. Naročnik je na zgoraj 

imenovanega ponudnika dne 30. 3. 2009 naslovil zahtevek za dopolnitev formalno nepopolne 

ponudbe. Ker v skladu z zahtevanim rokom, ponudnik KBS gradnje d.o.o., Celje, ni dopolnil 

formalno nepopolne ponudbe, naročniku ni preostalo drugega, kot da ponudbo v skladu z 20. 

točko 2. člena ZJN-2  in v skladu s 1. odstavkom 80. člena ZJN-2 izloči kot neprimerno in 

nepopolno. 

4. Ponudnik Fstim d.o.o., Cesta na Roglo 11 j, Zreče, je na javni razpis oddal formalno 

nepopolno ponudbo, ker ni priloţil vseh potrdil. Naročnik je na zgoraj imenovanega 

ponudnika dne 30. 3. 2009 naslovil zahtevek za dopolnitev formalno nepopolne ponudbe. V 

skladu z zahtevanim rokom je naročnik prejel dopolnitev formalno nepopolne ponudbe in 

tako dopolnjeno ponudbo ponudnika FSTIM d.o.o., Maribor, uvrstil v postopek ocenjevanja 

ponudb. 

 

5. Ponudnik Gradnje Lamut d.o.o., Ilichova 21, 2000 Maribor, v ponudbi ni priloţil vseh 

zahtevanih potrdil po zahtevah obrazcev. Naročnik je na zgoraj imenovanega ponudnika dne 

30. 3. 2009 naslovil zahtevek za dopolnitev formalno nepopolne ponudbe. V skladu z 

zahtevanim rokom je naročnik prejel dopolnitev formalno nepopolne ponudbe in tako 

dopolnjeno ponudbo ponudnika Gradnje Lamut d.o.o., Ilichova 21, 2000 Maribor in njegovo 

ponudbo uvrstil v postopek         ocenjevanja ponudb. 

 

6. Naročnik je v skladu z določenim merilom najniţja cena izbral kot najugodnejšo ponudbo 

ponudnika Kongrad, d.d. Slov. Konjice  s končno vrednostjo 436.296,99 EUR z DDV 

razvidno iz Obvestila o izbiri najugodnejšega ponudnika št. JN 430-001/2009-37 z dne 

03.04.2009. 

7. Med Občino Oplotnica kot naročnikom in podjetjem Kongrad d.d. kot izvajalcem je bila 

dne, 30.04.2009 podpisana  pogodba št. 430-0001/2009-49 o obnovi Graščine v Oplotnici. 
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Pogodba ima definiran predmet dela, pogodbeno vrednost, ki je v višini dane ponudbe, roke 

dokončanja del in finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Predvideni 

rok dokončanja del je do 1.4.2010. 

 

 
2.1.4. Po postopku  javnega naročila  je potekal   izbor  izvajalca  za oddajo   

          dodatnih del  pri  obnovi Graščine  

 
1. Na osnovi  predloga nadzora, da se glede na spremenjene pogoje izvajanja del na gradbišču 

obnove Graščine Oplotnica dne 4.3.2009 je Ţupan dne 15.3.2009 sprejel sklep št. 430-

0001/2009-54 o oddaji javnega naročila za dodatna dela po postopku s pogajanji. Ocenjena 

vrednost dodatnih del je bila 90.000,00 EUR brez DDV. Sredstva so bila zagotovljena na 

proračunski postavki 13630.  

V sklepu je ţupan navedel naslednja dela: 
- Dobava in vgraditev novih šesterokotnih opečnih tlakovcev 
- Dobava in vgraditev kamnitih okenskih fasadnih podbojev 
- Injektiranje razpok 
- Statična ojačitev pritličja etaže z nateznimi vezmi 
- Pokritje strehe komplet z novimi strešniki 
- Spodnji del ometov zunanjih in notranjih zidov 
- Na zahtevo ZVKD izvesti poslikavo fasade s stebri in pasovi 
- Izvedba nove podporne konstrukcije z AB 
- Izdelava tankoslojne kontaktne fasade 
- Sprememba kvalitete tlakov po navodilih ZVKD 

 

Potreba po dodatnih delih na objektu se je pokazala ţe  dne 20.5.2009 z izdajo predračuna št. 

98/2009 podjetja Kongrad d.d. za izvedbo nove greznice. 

Dne 15.3.2010 je ţupan izdal vabilo št. 430-001/2009-56 na pogajanje za dodatna dela pri 

obnovi Graščine. 

2. V skladu z 68. členom ZJN-2 je ţupan s odločbo št. 430-0001/20009- 55 imenoval 

strokovno komisijo za vodenje postopka s pogajanji in ocenjevanja ponudb.  

3. Zaradi primerljivosti cen dodatnih del je naročnik ob izvajalcu, ki je opravljal  dela na 

objektu Graščine,  pozval še druge ponudnike. Ponudbe so podali trije ponudniki,  podjetje 

Kongrad, d.o.o. Slov. Konjice, Slatinek Anton s.p. in podjetje FSIM d.o.o. Vsem je bila 

posredovana dokumentacija nujno potrebnih dodatnih del. 
 4. Osnova za  pogajanjih so bile tri ponudbe. Ponudba Podjetja Kongrad,d.o.o. v vrednosti 107.772,21 EUR z 

DDV, ponudba ponudnika Slatinek s.p. v vrednosti 114.252,77 EUR z DDV in ponudba podjetja FSIM, d.o.o. v 

vrednosti 117.170,11 z DDV. Postopek pogajanj je bil izveden  dne, 31.3.2010, kar je razvidno iz zapisnika št. 

430-0001/2009-58 o  postopka pogajanj za dodatna dela pri obnovi Graščine, ker je izbrano podjetje Kongrad, 

d.o.o. 

5. K obstoječi pogodbi med občino Oplotnica in podjetjem Kongrad, d.o.o.  sta bila sklenjena 

aneks št1. in aneks št.2.  S aneksom št. 1, ki je bi sklenjen 11.2.2010 se je spremenil rok 

dokončanja glede na osnovno pogodbo na 1.6.2010. S aneksom št.2  sta partnerja spremenila 

obstoječo gradbeno pogodbo iz  »na ključ« v delih, kjer se nanaša na pogodbeno ceno zaradi 

obsega del( nepredvidena , poznejša dela), na pogodbeni odnos »enota mere«. S aneksom št.2  
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prav tako povečujeta vrednost del za dodatna dela v višini 107.772,21 EUR ter podaljšujeta 

rok izvedbe osnovne pogodbe zaradi dodatnih na 30.6.2010. 

 

6. Dela po pogodbi in dodatku so še plačevala sledeče:  s  situacijo št. 22-01/2009 v višini 

18.068,86 EUR, z dne 4.8.2009, s situacijo št. 28-01/2009 v višini 30.037,86 EUR, z dne 

5.9.2009,  s  situacijo št. 32-01/2009 v višini 123.234,86 EUR, z dne 3.10.2009, s  situacijo št. 

36-01/2009 v vrednosti 220.287,18 EUR  dne 30.11.2009,  s  situacijo št. 107.772,21 EUR 

dne 10.6.2010, pri tem računu je bilo plačilo pred zapadlostjo, za kar je bil dan dobropis v 

vrednosti 1.068,00 UER,  s situacijo  št. 36-01/2010 v vrednosti 43.768,21 EUR dne 

29.9.2010 in  račun št. 1232-2010 v vrednosti 3.464,54 EUR  izdan na osnovi naročilnice. 

7. Iz  navedene dokumentacije je tako razvidno, da je skupen strošek gradbeno, obrtniških in 

instalacijskih del podjetja Kongrad d.o.o. v   investicijskem  projektu  Obnova Graščine v 

višini 546.647,72 EUR 

 

 

 
2.1.5. Po postopku  javnega naročila  je potekal   izbor  izvajalca za dobavo   

          »Opreme graščine v Oplotnici« 

 

Predmet navedenega javnega naročila je bil izbor izvajalca dobave  in montaţe  opreme na 

objektu  Graščina v Oplotnici.  

 
Javno naročilo se je izvajalo po odprtem postopku v skladu z 25. členom ZJN-2. Naročilo je 

bilo objavljeno na portalu dne 09.06.2010 pod štev. JN4831/2010. Predmet naročila je bila 

pridobitev opreme za Graščino v Oplotnici. 

 

1. V skladu z 70. členom ZJN-2 je ţupan dne, 07.06.2010 izdal sklep št. 430-0002/2010-S o 

začetku postopka javnega naročila obnove Graščine. Ocenjena vrednost javnega naročila je 

bila 163.333,33 EUR brez DDV. Za javno naročilo so bila zagotovljena sredstva na postavki 

13630 obnova Graščine. Št. dokumenta je 430-0002/2010-1. 

2. V skladu z 68. Členom  ZJN-2 je ţupan dne, 8.6.2010 z Odločbo št. 430-0002/2010-0  

imenoval strokovno komisijo o vodenju postopka. Št. dokumenta 430-0002/2010-2. 

3. V uradnem listu  na portalu javnih naročil bil dne, 9.6.2010  pod št. JN4831/2010 objavljen 

javni razpis zbiranja ponudb za dobavo opreme  Graščine v Oplotnici. 

4. Vsem ponudnikom je bila na razpolago ponudbena dokumentacija z popisi del in zahtevano 

dokumentacijo o izpolnjevanju pogojev in sposobnosti ponudnikov. Rok za oddajo ponudb je 

bil 19.7.2010. 

5. Še v fazi poteka postopka razpisa javnega naročila je bil dne 13.7.2010  na portalu javnih 

naročil objavljen dodatek k javnemu naročilu št. JN 6210/2010 in sicer za manjkajočo opremo 

in opremo sanitarij. Rok za oddajo ponudbe je ostal enak kot po prvotni objavi in to 19.7.2010 

6. Dne 19.7.2010 je bil izdan zahtevek za dodatno obrazloţitev ponudbe strani Lesnine d.d. št. 

430-2/2010/zahtevek.   

7. Dne 19.7.2010 je bilo odpiranje ponudb, kar je razvidno iz zapisnika o javnem odpiranju št. 

430-002/2010-7.  

8. Na povabilo iz javne objave sta prispeli dve ponudbi, ki so bile pravočasne kar je razvidno 

iz zapisnika št. 430-0002/2010-sp z dne 19.7.2010 o prispelih ponudbah. Obe ponudbi sta bile 

formalno popolne. 

9. Ponudbe sta prispele od  ponudnika Atlas oprema, d.o.o. Samova 12a Ljubljana v vrednosti 

142.351,51 EUR  in ponudnika Lesnina mg oprema, d.d. Parmova 53 Ljubljana v vrednosti 

138.534,06 EUR. 
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10. Naročnik je v skladu z določenim merilom najniţja cena izbral kot najugodnejšo ponudbo 

ponudnika Lesnina mg oprema d.d. Ljubljana s končno vrednostjo 138.534,06 EUR z DDV  

Obvestilo o najugodnejšem ponudniku je bilo izdano 21.7.2010 št. 430-2/2010-ob. Med 

občino Oplotnica in podjetjem Lesnina d.d. je bila dne 20.8.2010 podpisana pogodba o dobavi 

opreme Graščina v vrednosti 138.534,06 EUR. 

11. Med Občino Oplotnica kot naročnikom in podjetjem Lesnina mg oprema, d.d. kot 

izvajalcem je bila dne 20.8.2010 podpisana  pogodba št. 430-0001/2009-49 o dobavi opreme 

Graščine v Oplotnici v vrednosti 138.534,06 EUR.  Pogodba ima definiran predmet dela, 

pogodbeno vrednost, ki je v višini dane ponudbe, roke dokončanja del in finančno 

zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 

12. Dela po pogodbi so bila končana dne 15.9.2010 in predana kupcu občini Oplotnica z 

primopredajnim zapisnikom z dne 28.9.2010. 

13. Dela po pogodbi so bila plačana po računu št. 10.50094/M-855 v vrednosti 138.474,30 

EUR. Za plačilo opreme za Graščino je bil izveden odstop terjatev podjetju PRVA 

FINANČNA AGENCIJA d.o.o. z dne: 

1.3.2011 v znesku 80.000,00 EUR-  POG.ODSTOP TERJ.5853 PR 16090018527, 

25.3.2011 v znesku 58.474,30 EUR -POG.ODSTOP TERJ.5853 PR 16090019651. 

Za storitev prodaje terjatev, nastale po računu št. 10.50094 v višini 138.534,06 za dobavo in 

montaţo opreme za graščino v Oplotnici s strani LESNINA MG OPREMA, d.d., Ljubljana, je 

bil izstavljen račun št. 10.80074 in poravnan dne 28.12.2010 v znesku 5.350,64 EUR. 

 

 

2.1.6. Postopek  izdelava projekta za opremo Graščine 

 

Dne 4.1.2010 je bil izdan sklep ţupana o začetku postopka javnega naročila št. 430-2/2010/1. 

Dne 4.1.2010 je bil izdano povabilo k oddaji ponudbe št. 430-2/2010/3 naslednjim 

ponudnikom:  

• Nada Goljavšek, Gregorčičeva 13, 2000 Maribor  

• Lucija Stupica,  Vrhnikova ulica 3, 1000 Ljubljana 

• Mirva inenering,  Mirko Vajdič s.p. 

Dne 8.1.2010 je bila oddana  ponudba  ponudnika Lucija Stupica,  Vrhnikova ulica 3, 1000 

Ljubljana v vrednosti 11.690,00 EUR z datumom dokumenta 4.1.2010. 

Dne 21.1.2010 je bila oddana  ponudba  ponudnika Mirva inenering,  Mirko Vajdič s.p.v 

vrednosti 9.360,00 EUR 

Dne 7.1.2010 je bila oddana  ponudba  ponudnika Nada Goljavšek, Gregorčičeva 13, 2000 

Maribor v vrednosti 5.363,00 EUR 

Pogodba je bila podpisana 25.2.2010, rok za njeno izvedbo pa je bil 25.3.2010. Projekt za 

opremo je zajemal naslednja dela:  

1. dispozicijo opreme pritličja Graščine 

2. dispozicijo opreme I. nadstropja 

3. dispozicijo opreme Mansarde 

 

 
 

2.1.7. Ostala naročila pri izvajanju projekta Obnova graščine. 
 

Na projektu Obnova Graščine so se izvajala tudi dela, ki so se naročala   na osnovi 

dokumentov,  kot  so avtorske pogodbe in naročilnice. Na osnovi teh dokumentov so se 

naročala dela manjših vrednosti,  kot je  izdelava projekta za opremo Graščine, restavratorska 
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dela in ostala dela v sklopu katerih se je uredilo varovanje objekta, označevanje objekta in 

priklopi raznih aparatov.  

 

 

3. REKAPITULACIJA VSEH    STROŠKOV  NASTALIH   PRI IZVAJANJU   

    INVESTICIJE  OBNOVA GRAŠČINE IN NJIHOVO FINANČNO POKRIVANJE 

 

 

3.1. Tabelarni prikazi 

 

V tabeli 1 in tabeli 2 so razvidni vsi izvajalci, ki so sodelovali pri obnovi graščine v Oplotnici. 

Tabele prikazujejo vrednosti del posameznih izvajalcev in dokument na osnovi katerega so 

bila dela naročena. 

 

TABELA 1: 

 

          

Naziv izvajalca  
Datum 

dokum. 
Projekti  GOI dela  Oprema  Nadzor  

Ostala 

dela  

Ostali 

stroški 

Restavratorska 

dela  
Skupaj  

LIZ  30.9.2008 23.826,60             23.826,60 

LIZ  21.7.2008 23.826,60             23.826,60 

ZRMK  9.7.2008 180,00             180,00 

LIZ  23.5.2008 5.007,48             5.007,48 

KONGRAD 4.8.2009   18.068,86           18.068,86 

KONGRAD 5.9.2009   30.937,86           30.937,86 

KONGRAD 3.10.2009   123.234,86           123.234,86 

KONGRAD 30.11.2009   220.287,18           220.287,18 

KONGRAD 10.6.2010   106.704,21           106.704,21 

KONGRAD 27.9.2010   43.768,21           43.768,21 

KONGRAD 30.11.2010   3.646,54           3.646,54 

LIZ  6.1.2009 600,00             600,00 

GVO  6.1.2009 1.380,00             1.380,00 

RA Kozjansko  3.7.2009 1.260,00             1.260,00 

ProHorto 29.10.2009 2.328,00             2.328,00 

LIZ  2.11.2009 8.616,00             8.616,00 

RA Kozjansko  19.11.2009 2.160,00             2.160,00 

AP Goljevšček 16.7.2010 5.290,32             5.290,32 

AP Kovačič  27.10.2010            4.213,87 4.213,87 

AP Goljevšček 16.11.2010 1.629,52             1.629,52 

AP Goljevšček 17.11.2010 819,28             819,28 

Lesnina  30.9.2010     138.474,30         138.474,30 

Koning  8.10.2010       4.800,00       4.800,00 

Suhadolc  4.11.2009      1.114,26       1.114,26 

Hwa Rang  20.5.2010         3.353,76     3.353,76 

SIB d.o.o. 26.8.2010           2.400,00   2.400,00 

SOLARIS  27.8.2010           192,00   192,00 

Hwa Rang  11.6.2010         1.722,00     1.722,00 
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Hwa Rang  2.11.2010         197,40     197,40 

Hwa Rang  22.11.2010         170,40     170,40 

Petra Rems  3.4.2009             768,00 768,00 

Petra Rems  22.5.2009             1.400,00 1.400,00 

Petra Rems  16.3.2010             4.122,00 4.122,00 

Petra Rems  23.4.2010             600,00 600,00 

Petra Rems  12.5.2010             4.122,00 4.122,00 

Petra Rems  4.11.2010             8.268,00 8.268,00 

Hatunšek d.o.o. 4.11.2010         97,18     97,18 

JaMo Media  9.11.2010         916,22     916,22 

Hribernik 

Branko  21.10.2010         546,00     546,00 

Unimont  15.11.2010         945,31     945,31 

Lipuš 21.12.2010         355,58     355,58 

Skosal  16.7.2010             591,84 591,84 

SKUPAJ:    76.923,80 546.647,72 138.474,30 5.914,26 8.303,85 2.592,00 24.085,71 802.941,64 

 

 

 

 

 

TABELA2: 

 

Naziv izvajalca  Št. PR 
Dokument 
naročila 

Datum naročila Datum dokum. 

LIZ  1067/2008 pogodba    30.9.2008 

LIZ  555/2008 pogodba    21.7.2008 

ZRMK  831/2008 175/2008 23.5.2008 9.7.2008 

LIZ  548/2008 pogodba    23.5.2008 

KONGRAD 807/2009 pogodba    4.8.2009 

KONGRAD 1056/2009 pogodba    5.9.2009 

KONGRAD 1233/2009 pogodba    3.10.2009 

KONGRAD 1543/2009 pogodba    30.11.2009 

KONGRAD 924/2010 pogodba    10.6.2010 

KONGRAD 2029/2010 pogodba    27.9.2010 

KONGRAD 1981/2010 391/2010 24.11.2010 30.11.2010 

LIZ  1804/2008       pogodba   6.1.2009 

GVO  1829/2008 214/2008 17.6.2008 6.1.2009 

RA Kozjansko  815/2009 141/2009 14.5.2009 3.7.2009 

ProHorto 1542/2009 290/2009 21.10.2009 29.10.2009 

LIZ  1565/2009 pogodba    2.11.2009 

RA Kozjansko  1683/2009 300/2009 29.9.2010 19.11.2009 

AP Goljevšček Avtorska  pogodba   16.7.2010 

AP Kovačič  Avtorska  pogodba   27.10.2010 

AP Goljevšček Avtorska  pogodba   16.11.2010 

AP Goljevšček Avtorska  pogodba   17.11.2010 

Lesnina  1609/2010 pogodba   30.9.2010 
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Koning  1465/2010 pogodba   8.10.2010 

Suhadolc  1572/2009 pogodba   4.11.2009 

Hwa Rang  554/2010 72/2010 25.3.2010 20.5.2010 

SIB d.o.o. 1175/2010 156/2010 14.5.2010 26.8.2010 

SOLARIS  1185/2010 sklep UE   27.8.2010 

Hwa Rang  729/2010 71/2010 25.3.2010 11.6.2010 

Hwa Rang  1558/2010 352/2010 15.10.2010 2.11.2010 

Hwa Rang  1718/2010 352/2010 15.10.2010 22.11.2010 

Petra Rems  259/2009 56/2009 27.2.2009 3.4.2009 

Petra Rems  568/2009 95/2009 6.4.2009 22.5.2009 

Petra Rems  165/2010 25/2010 22.3.2010 16.3.2010 

Petra Rems  413/2010 76/2010 25.3.2010 23.4.2010 

Petra Rems  503/2010 25/2010 22.3.2010 12.5.2010 

Petra Rems  1578/2010 pogodba   4.11.2010 

Hatunšek d.o.o. 1581/2010 337/2010 4.10.2010 4.11.2010 

JaMo Media  1744/2010 358/2010 19.10.2010 9.11.2010 

Hribernik Branko  1521/2010 211/2010 17.6.2010 21.10.2010 

Unimont  1688/2010 335/2010 29.9.2010 15.11.2010 

Lipuš 1938/2010 377/2010 10.11.2010 21.12.2010 

Skosal  953/2010 145/2010    16.7.2010 

 

 

 

 

 

 

REKAPITULACIJA  VSEH STROŠKOV 

 

 
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA  76.923,80 € 

GRADBENO OBRTNIŠKA DELA 554.951,57 € 

OPREMA 138.474,30 € 

OSTALA DELA  8.506,26 € 

RESTAVRACIJSKA  DELA 24.085,71€ 

KONČNA VREDNOST INVESTICIJE  802.941,64€ 

 
 

 

 

VREDNOSTNI TOK INVESTICIJE PO PRORAČUNSKIH LETIH  IN  POTEK 

SOFINANCIRANJA INVESTICIJE S STRANI SVRL 

 
 

KARTICE Brez restavrac. Restavrac. d. Z restavrac. d. 

2008 52.840,68 € - 52.840,68 € 

2009 409.987,02 € 2.168,00 € 412.155,02 € 

2010 316.028,23 € 21.917,71 € 337.945,94 € 

KONČNA                                                                 



 

 

32 

VREDNOST  778.855,93 € 24.085,71 € 802.941,64 € 

 

 

 
 

TABELA 3 : PREGLED PLAČANIH STROŠKOV S STRANI SVRL 

 

z.št. 

datum 

zahtevka 

kumulativna 

vrednost 

celotne 

operacije 

glede na 

zahtevke 

upravičeni 

stroški 

črpanje 

sredstev 

SVLR 

lastna 

sredstva 

neupravičeni 

stroški 

datum 

plačila 

zahtevka 

SVLR 

1 11.11.2008 52.840,68 39.711,00 33.754,34 5.956,66 13.129,68 15.12.2008 

2 11.6.2009 18.068,86 15.027,38 12.798,77 2.258,61 3.011,48 4.8.2009 

3 7.7.2009 30.937,86 25.781,55 21.914,31 3.867,24 5.156,31 4.9.2009 

4 4.8.2009 123.234,86 102.695,72 87.291,36 15.404,36 20.539,14 2.10.2009 

5 30.9.2009 220.287,18 182.259,65 154.920,70 27.338,95 38.027,53 30.11.2009 

SKUPAJ:   445.369,44 365.475,30 310.679,48 54.825,82 79.864,14   

                

 

 

Iz tabele je razvidno, da je bilo po zahtevkih za 445.369,44 EUR stroškov, ki so predmet 

financiranja SVLR, upravičenih stroškov je bilo za 365.475,30 EUR, od tega je bilo 

sofinanciranja SVLR v višini 310.679,48 EUR.  
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3.2.  Vrednostni tok investicije po proračunskih letih in potek sofinanciranja investicije s    

         strani   SVLR 

 

Občina Oplotnica se je z vlogo št. 4300-199/2008/33 in dopolnitvijo št. 4300-199/2008/72 

prijavila na dne, 01.09.2008 v Uradnem listu RS, št. 79/08 objavljen Četrti javni razpis za 

prednostno usmeritev Regionalni razvojni programi, v okviru Operativnega programa 

krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 razvojne prioritete »Razvoj 

regij«. Z nepovratnimi sredstvi bo sofinanciran del javnih izdatkov za upravičene stroške 

operacije. 

Glede na uspešno kandidiranje je Sluţba za lokalno samoupravo ( SVRL) občini s sklepom št. 

4300-199/2008/104 odobrila namenska nepovratna sredstva. 

 

 

tabela: pregled zahtevkov SVLR po vrstah stroška

Številka Izdajatelj računa Vrsta stroška Datum rač. Znesek računa Datum 

plačila 

plačilo zahtevka 

SVLR

Zahtevek št. 1, z dne 11. 11. 2008

08/0229 LIZ Inženiring PGD in PZI 15.7.2008 23.826,60 30.9.2008 16.877,17

08/0123 LIZ Inženiring PGD in PZI 25.4.2008 23.826,60 21.7.2008 16.877,17

22820470 ZRMK Geotehnično mnenje 23.5.2008 180,00 9.7.2008

08/0120 LIZ Inženiring IP 21.4.2008 5.007,48 23.5.2008

SKUPAJ: 52.840,68 33.754,34

Zahtevek št. 2, z dne 11. 6 2009

22.1.2009 Kongrad Gradnja 31.5.2009 18.068,86 4.8.2009 12.798,77

SKUPAJ: 18.068,86 12.798,77

Zahtevek št. 3, z dne 7. 7. 2009

28.1.2009 Kongrad d.d. Gradnja 30.6.2009 30.937,86 5.9.2009 21.914,31

SKUPAJ: 30.937,86 21.914,31

Zahtevek št. 4, z dne 4. 8. 2009

32/01/2009Kongrad d.d. Gradnja 31.7.2009 123.234,86 3.10.2009 87.291,36

SKUPAJ: 123.234,86 87.291,36

Zahtevek št. 5, z dne 30.9. 2009

36-1/2009 Kongrad d.d. Gradnja 29.9.2009 220.287,18 30.11.2009 154.920,70

SKUPAJ: 220.287,18 154.920,70

vse skupaj: 445.369,44 310.679,48

rekapitulacija sofinanciranja SVLR

inv. dokumentacija 33.754,34

gradnja 276.925,14

skupaj: 310.679,48
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Občina Oplotnica je podala dne 11.6.2008 na SVLR vlogo št. 411-3/2009-37 v kateri je 

opredelila obdobje posredovanja zahtevkov, celotne upravičene stroške sofinanciranja s strani 

SVLR in višino stroška občine Oplotnica (lastna udeleţba v investiciji): 

 

Od 1.1.2007 do 30.9.2008   -   322.871 EUR (upravičeni stroški sofinanciranja s strani SVLR 

259.123 EUR in stroški občine Oplotnica v višini 63.748 EUR) 

 

Od 1.1.2008 do 30.9.2009   -   171.065 EUR (upravičeni stroški sofinanciranja s strani SVLR 

104.720 EUR stroški občine Oplotnica v višini in 66.345 EUR) 

 

Od 1.1.2009 do 30.9.2010   -   210.755 EUR (upravičeni stroški sofinanciranja s strani SVLR 

200.832 EUR in stroški občine Oplotnica v višini 9.923 EUR). 

 

Občina Oplotnica se je dne 8.9.2008 prijavila na razpis SVLR za črpanje nepovratnih sredstev 

upravičenih stroškov investicije Obnove graščine (skladno s razpisno dokumentacijo) in sicer: 

 

Projektiranje, izdelava študij  v višini                      61.884 EUR 

Gradnja  v višini                                                     516.535 EUR 

Tehnološka oprema in naprave v višini                  237.581 EUR 

Nadzor nad gradnjo v višini                                     15.496 EUR  

Skupaj: 997.795 EUR 

 

Občina Oplotnica je dne 29.9.2008 na SVLR podala vlogo za podaljšanje dinamike 

posredovanja zahtevka za izplačilo št. 430-7/2007-67 in sicer za leta: 

2008 - 37.428,80 EUR 

2009 – 341.730,20 EUR 

2010 – 260.372,00 EUR 

 

Za investicijo obnove graščine je bila podpisana Pogodba o sofinanciranju operacije Obnova 

Graščina št. C 1536-085330305 med Občino Oplotnica in sluţbo Vlade republike Slovenije za 

lokalno samoupravo in  regionalni razvoj  z dne 29.10.2008. 

Namen sofinanciranja je izvedba operacije s katero bo občina obnovila objekt kulturne 

dediščine in na novo ustanovila bruto delovno mesto. 

V pogodbi je opredeljena ocena  višine  celotnih stroškov operacije v vrednosti 997.795 EUR, 

ocenjenih v IP ( investicijsikem projektu) s katerega je občina posredovala skupaj z prijavo na 

razpis. Višina predvidenih upravičenih stroškov operacije je znašala 831.496 EUR in višina 

dodeljene  kvote moţne za koriščenje nepovratnih sredstev za sofinanciranje upravičenih 

stroškov investicije obnove Graščine v višini 639.531 EUR. SVRL se je obvezala 

sofinancirati  upravičene stroške v višini izkazanih in plačanih upravičenih stroškov, vendar 

največ v deleţu 85%  

 V pogodbi je opredeljena okvirna vrednost sofinanciranja po posameznih proračunskih letih 

in sicer v letu 2008 - 37.428,80 EUR, v letu 2009 – 341.730,20 EUR in v letu 2010 – 

260.372,00 EUR. 

Občina Oplotnica je na Sluţbo vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in 

regionalno politiko posredovala več zahtevkov za koriščenje sredstev iz dodeljene kvote. 

 

Zahtevek št. 1 izstavljen dne 11.11.2008  v višini 33.428,80 EUR od upravičenih stroškov v 

višini 39.711,00 EUR ter celotnih izdatkov v višini 522.840,68 EUR so bila sofinancirana 

sredstva izdelave investicijske dokumentacije. Znesek je bil poravnan 15.12.2008 



 

 

35 

Z zahtevkom st. 2 izstavljen dne 11.6.2009 v višini 12.789,77 EUR od upravičenih stroškov 

15.057,38 EUR ter celotnih stroškov v višini 18.068,86 EUR se je sofinancirala gradnja oz. 

račun Kongrada. Zahtevek je bil poravnan 03.08.2009. 

 

Z zahtevkom št. 3 izstavljenim dne 07.07.2009 v višini 21.914,23 EUR od upravičenih 

stroškov 25.781,45 EUR ter celotnih stroškov v višini 30.937,86 EUR, so bili sofinancirani 

stroški gradnje po računu podjetja Kongrad. Zahtevek je bil poravnan 04.09.2009. 

 

Z zahtevkom št. 4 izstavljenim dne 04.08.2009 v višini 87.291,01 EUR od upravičenih 

stroškov 102.695,31 EUR ter celotnih stroškov v višini 123.234,86 EUR, so bili sofinancirani 

stroki gradnje na osnovi izstavljenih računov Kongrada. Znesek je bil poravnan 02.10.2009. 

 

Z zahtevkom št. 5 izstavljenim dne 30.09.2009 v višini 154.920,70 EUR od upravičenih 

stroškov 183.571,92 EUR ter celotnih stroškov 220.287,18 EUR so  bili sofinancirani stroški 

gradnje. Zahtevek je bil poravnan 30.11.2009. 

 

Z zahtevkom št. 6 dne 17.6.2010 je občina skupaj s poročilom o napredku operacije o 

vrednostnem poteku operacije i dodatni obrazloţitve glede nujno potrebnih dodatnih delih na 

objektu Graščina, ţelela sofinanciranje dodatnih del v znesku 75.430,85 EUR od upravičenih 

stroškov 88.742,18 EUR ter celotne vrednosti stroškov 106.704,21 EUR. 

Obrazloţitev nujno potrebnih dodatnih del, ki je bila posredovana na SVRL je povedala, da je 

v teku  investicije  bilo s strani nadzornika ugotovljeno, da bo pri  obnovi graščine nujno 

izvesti nekatera dodatna oz. spremenjena dela, ki  v projektni dokumentaciji niso bila 

obravnavana.  Vzroki za to so bili v dejstvu, da v fazi projektiranja ni bilo moţno ugotoviti 

oz. predvideti del, ki so bila ugotovljena kot potrebna za izvedbo, s ciljem zagotoviti 

stabilnost in zahtevano kvaliteto izvedbe. Na dela, ki so bila vključena v situacijo št. 22-

01/2010, so bila všteta naslednja dela: nujno potrebna izdelava nove greznice, dobava in 

vgraditev novih šesterokotnih opečnih tlakovcev v avli in v 1. nadstropju, ker so bili obstoječi 

neuporabni (oz. v pritličju jih v projektu ni bilo), dobava in vgraditev novih kamnitih 

okenskih fasadnih podbojev, saj je bilo obstoječe nemogoče sanirati, injektiranje razpok v 

zidovih (statično in hidrofobno), statična ojačitev pritlične etaţe z nateznimi vezmi, saj 

izvedba AB-plošče vsled višine kamnitih obokov ni bila izvedljiva, spodnji del ometov 

zunanjih in notranjih zidov pritličja ni bil predviden s sanacijsko malto,  izvesti je bilo 

potrebno poslikavo fasade s stebri in pasovi, kot je bilo ugotovljeno s sondiranjem, izvesti je 

bilo potrebno nove podporne konstrukcije ostrešja z AB-stebri in jeklenimi HEA nosilci.  

 

Zahtevek za sofinanciranje  je bil dne 30.6.2010 z dopisom št. 4300-250/2008/37 zavrnjen, saj 

stroški niso nastali na osnovi sklenjene gradbene pogodbe št. 430-001/2009-49 med občino 

Oplotnica in Kongrad d.d.  oziroma so stroški presegali pogodbeno dogovorjeno ceno, v 

kateri je- le ta dogovorjena po načelu »ključ v roke«. Oddaja navedenih dodatnih gradbenih 

del oziroma sklenitev aneksa h gradbeni pogodbi za dodatna dela ni v skladu z določili 

sklenjene gradbene pogodbe, obligacijskega zakonika  in posebnih gradbenih uzanc. 

 

 

Kot je občinska uprava navedla v dokumentu Pregled investicije Graščine, ki ga je pripravila  

na osnovi navedb takratne vodje projekta Graščine  ga. Fideršek Bojane, ki je povedala: » O 

tej problematiki je bil seznanjen takratni minister za lokalno samoupravo, ki je svečano 

otvoril  graščino. Na sestanku si je njegova drţavna sekretarka zapisala nastale teţave, oba sta 

zagotovila, da bosta zadevo tudi proučila. Ţal je po tem prišlo do odstopa ministra in vsa naša 

prizadevanja  dodatnih del so bila  za strokovne usluţbence nesprejemljiva, saj so se strogo 
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drţali navodil, ki jih je pripravilo ministrstvo. Za investicije na ključ je povsem razumljivo, da 

nosita riziko tako naročnik, kot izvajalec v višini 10% odstopanja od pogodbene vrednosti. 

Navodila SVLR se niso spremenila, le še bolj so se zaostrila, saj so ministrstvu, ravno v času 

odhoda ministra Gjerkeša in gospodarske krize, drastično zmanjšali sredstva, ter jih 

prerazporedili na druge postavke. Zato ni bilo nobene moţnosti, da bi nam kakorkoli priznali 

dodatna dela v višin 75.581,85 EUR. Dela so bila sicer končana do otvoritve, vendar kvaliteta 

del ni bila ustrezna, zato tudi ni bilo izstavljene končne situacije s strani podjetja Kongrad  do 

roka 30. 9. 2010.  V sled vsega navedenega se je o tem obveščala SVLR in šele potem, ko 

smo prejeli zavrnitev zahtevka, me je skrbnik  pozval, da podamo prošnjo za podaljšanje roka 

/15.11.2011/ za dokončanje investicije. Za SVLR pomeni dokončanje investicije v tem, da so 

poravnane vse obveznosti do izvajalcev, ter da je finančna konstrukcija zaprta, kar pa je bilo 

nemogoče izvesti do 30. 9. 2010. Skrbnik pogodbe je ustno telefonsko zagotovil, da ni 

razlogov, da odbor podaljšanja roka za dokončanje operacije ne bi odobril.« 

 

Z zahtevkom št. 7 v znesku 103.252,33 EUR, ki ga je občina posredovala na Sluţbo vlade 

Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko posredovala  dne 

5.11.2010 od izračunanih upravičenih stroškov 121.473,33 EUR, izračunanih iz stroškov 

opreme in stroškov projekta opreme, ob celotnih stroških v višini 283.604,79 EUR, kjer so 

navedeni tudi stroški del, dodatnih del po ţe posredovanih v zahtevku št .6 , stroški 

restavratorskih del, stroški mehanskega varovanja objekta, stroških označb in še drugi manjši 

stroški. 

 

Zahtevek za sofinanciranje zahtevka št. 7 je bil dne 15.11.2010 z dopisom št. 4300-

250/2008/40 zavrnjen, ker je bil na pošto oddan 10.11.2010 oziroma po preteku roka za 

vloţitev zadnjega zahtevka za izplačilo 30.9.2010, kakor je določeno v 8. Členu pogodbe o 

sofinanciranju investicije obnove Graščine. 

 

Dne 15.11.2010 je občina Oplotnica na SVLR naslovila z dopisom št. 411-003/2009-113 

Vlogo za soglasje k  podaljšanju roka predloţitve zahtevka za izplačilo sredstev v katerem 

občina Oplotnica prosi za podaljšanje roka predloţitve zadnjega zahtevka za črpanje sredstev 

za investicijo obnove graščine. V vlogi so bile navedene ugotovitve nadzornika, da je bilo pri 

obnovi graščine med operativnim izvajanjem del nujno izvesti nekatera dodatna oziroma 

spremenjena dela, ki v projektni dokumentaciji niso bila obravnavana. Prav tako je v vlogi 

navedeno, da je občina pridobila uporabno dovoljenje dne 17.9.2010, kar je pomenilo, da je 

objekt zaključen, vendar finančna konstrukcija do 30.9.2010 še ni bila zaključena.  Manjkali 

so računi zadnje situacije izvajalca del podjetja Kongrad d.d. in dobavitelja Lesnina d.d. 

Račun podjetja Kongrad ni bil potrjen zaradi ne odpravljenih pomanjkljivosti ugotovljenih na 

kvalitetnem pregledu. 

 

Ker  občina Oplotnica  odgovora na podano vlogo podaljšanje predloţitve zahtevkov  ni  

dobila so se odločili in z dodatno obrazloţitvijo št. 411-3/2009 z dne 01.02.2010 na Sluţbo 

vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko posredujejo  dne 

18.4.2011 še zahtevek št.  8  v znesku 221.077,43 EUR. V navedenem zahtevku je ponovno 

navedla vse upravičene stroške iz zahtevka št. 6 in zahtevka št. 7 ter stroške zadnje situacije 

do gradbenega izvajalca podjetja Kongrad. 

 

Dne, 14.4.2011 je občina Oplotnica posredovala Poročilo o napredku operacije sofinancirane 

s sredstvi kohezijske politike. Opredelila je finančni napredek o izvedenih aktivnosti in 

predstavila potek operacije. Pri poročilu je bila ponovno izpostavljena  problematika o 

nujnosti dodatnih del in z njo povezani stroški. 
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Zahtevek za sofinanciranje je bil dne 4.5.2011 z dopisom št. 4300-250/2008/47 zavrnjen, ker 

je bil posredovan po preteku roka za vloţitev zadnjega zahtevka za izplačilo 30.9.2010, kakor 

je določeno v 8. členu pogodbe o sofinanciranju investicije obnove Graščine. V tem dopisu je 

tudi obvestilo SVRLja, da je neizkoriščeno  razliko  med dodeljenimi nepovratnimi sredstvi 

po pogodbi o sofinanciranju operacije in izplačanimi sredstvi mogoče upoštevati pri prijavi 

novega projekta na predviden nov javni poziv za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni 

program«. 

 

Iz navedene kronologije tako sledi, da je občina Oplotnica po pogodbi s SVRLjem, imela v 

letu 2010 moţnost koristiti sredstva do višine 639.53,48 EUR,  izkoriščena so bila v višini 

310.679,48 EUR, tako iz leta 2010 ostane še  za izkoristiti  328.851,52 EUR. 

 

Občina Oplotnica je dne, 27.6.2011 na SVRL posredovala Končno poročilo za operacijo 

sofinancirano s sredstvi evropske kohezijske politike.  

 

 

 

4. PLIV OBNOVE GRAŠČINE NA PREMOŢENJE OBĆINE 

 

Občina Oplotnica je z investicijskim projektom »Obnova graščine v Oplotnici« povečala 

svoje premoţenje za skupno nabavno vrednost 1.328,884,51€. 

 

To premoţenje je sestavljeno iz zemljišča, zgradbe in opreme. 

 

Zemljišče graščina je vodeno pod inventarno številko 0001377 z datumom pridobitve 

30.06.2009 v vrednosti 63.074,81€. Vrednost nepremičnine je določena na podlagi poročila o 

oceni vrednosti nepremičnine z dnem 5.6.2009. Zemljišče obsegajo naslednje parcelne 

številke: 

2042/5 - dvorišče v izmeri:1.617 m
2
, 

2042/5 – stanovanjska stavba v izmeri: 395 m
2
, 

2042/1 - njiva v izmeri 1.198 m
2
, in 

2043 - sadovnjak v izmeri 788 m
2
 in 

 

Skupaj zemljišče graščina obsega 3.998 m
2
, kar je zavedeno tudi v registru osnovnih sredstev. 

Od tega je funkcionalnega zemljišča 1.588 m
2
.  

 

Zgradba graščina je vodena pod inventarno številko 0001378 z datumom pridobitve 

30.06.2009 v nabavni vrednosti 1.118.752,48€. 

 

Nabavna vrednost je sestavljena iz: 

Zgradba: 534.684,05€, ki predstavlja trţno vrednost nepremičnine na dan cenitvenega 

poročila 5.6.2009. 

Obnova z rekonstrukcijo:584.068,43€, ki je skupna vrednost investicije v teku brez opreme. 

 

Oprema, ki je v graščini je vodena v inventarnih številkah od 0001379 do 0001563. Oprema 

pod inventarno številko 0001379 (klavir Yamaha C3E/P) je bila nabavljena 31.12.2009, vsa 

ostala oprema pa 30.09.2010. 
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V pogled je bila predloţena kartica osnovnega sredstva iz katerega je razvidna skupna 

nabavna vrednost 1.118.752,48€ in se ujema s stanjem v registru osnovnih sredstev. 

 

Iz predloţenih dokumentov je razvidno, da: 
- je skupna vrednosti investicije bila v znesku 802.941,64€, vendar se računi, ki so bili v letu 

pred 2009, niso vpisovali v investicijo v teku. Iz tega naslova se navedeni znesek zmanjša za 

52.840,68€. Izvzeti so tudi zneski, ki niso knjiženi na investicijo v skupnem znesku 5.443,56€ 

(Hwarang d.o.o.) in znesek podjetja Jamo Media v znesku 930,17€.  

- je razlika do vrednosti investicije v teku  21.184,50 EUR, kar predstavlja restavratorska dela in 

nekatere tekoče stroške svetovanja, izvedbe JN  in se  razlikuje za 600,00 EUR, kar predstavlja 

račun Koninga za 5.400 EUR, ki je na kartici investicije napačno prikazan (4.800€). Iz tega 

izhaja, da bi bilo potrebno knjigovodsko  vrednost investicije zmanjšati za 600,00 EUR . 

- račun JAMO Media je bil izstavljen za table (knjižene na investicijo) in brošure za otvoritev, ki 

niso bile knjižene na investicijo. Znesek pa je bil potem zmanjšan še za izstavljen dobropis za 

predčasno plačilo, ki na kartici investicije v teku ni bil upoštevan. 

- zaradi določitve novih parcelnih številk še v registru osnovnih sredstev niso ažurirane nove 

parcelne številke in s tem ažurirana kvadratura zemljišča. 

- ima osnovno sredstvo pod  inventarno številko 0001509 (stoječ spodnji element 60x60x88) 

ima napačno stopnjo amortizacije in  se bo v letu 2011 naredil popravek. 

- so osnovnim sredstvom določene amortizacijske stopnje (3%, 12%, 20% 25%, 30%, 100%). 

 

 

 

5. ZAKLJUČNE UGOTOVITVE: 

 

Iz pregledane dokumentacije sledi naslednje:  

 Javna naročila so potekala po odprtih postopkih in postopki naročil manjših vrednosti 

zakona o javnem naročanju ZJN-2. 

 Za javna naročila so bili izdani sklepi o začetku postopka kar ustreza 70. členu ZJN-2. 

 Postopki so bili izbrani po določilu 25. Člena ZJN-2. 

 Razpisne dokumentacije so bile pripravljene v skladu z 70., 71. In 72. Členu ZJN-2. 

 Merila za ocenjevanje ponudb  so bila določena  in opisana v razpisni dokumentaciji v   

 skladu z 48. Členom ZJN-2. 

  Roki za sprejemanje ponudbo so bili postavljeni kot zahtevajo 51., 52., in 53. člen 

ZJN-2.  

 Vse dopolnitve razpisne dokumentacije je naročnik seznanil pravočasno, kar je v 

skladu z  81. členom ZJN-2. 

 Objava javnih naročil je bila po 12. in 70. členu ZJN-2 objavljena na portalu. 

  Za vodenje postopka javnega naročanja so bile imenovane strokovne komisije kar je v 

skladu z 68. členom ZJN-2. 

 Po 75. členu ZJN-2 je bilo izvajano javno odpiranje ponudb.  

 Zapisniki o odpiranju so bili narejeni z zahtevano vsebino in posredovani pravočasno 

vsem ponudnikom, kar je v skladu z 76. členom ZJN-2. 

 Ponudbe so bile vse preverjene in ovrednotene, med njimi so bile tudi nepopolne za 

katere pa je naročnik v skladu z 78. Členom ZJN-2 zahteval dopolnitve. 

 Odločitve  o oddaji javnih naročil so bile izvedene po kriterijih za izbor ponudbe, 

navedenimi v razpisni dokumentacije, kar ustreza 48. členu ZJN. 
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 Ponudniki zahtev po dodatnih obrazloţitvah odločitve niso zahtevali. 

 Obvestila o oddaji javnih naročil so bila objavljena na portalu javnega naročanja. 

 Zahtevki za revizijo niso bili vloţeni. 

 Pogodbe se bile sklenjene s ponudniki, ki so bili izbrani po postopku javnega 

naročanja. 

 V pogodbah so bila zahtevana finančna zavarovanja, ki so jih ponudniki predloţili. 

 V pogodbah so bili določeni terminski plani oziroma roki izvedbe del, način plačila 

obveznosti naročnika, pravice in obveznosti izvajalcev, navedeni skrbniki pogodb in 

bile so podpisane s strani odgovornih oseb. 

 K pogodbam so bili sklenjeni aneksi. Zahtevki za anekse so bili podani pred potekom 

pogodbenih rokov. 

 Relevantnost podatkov,  pravilnost količin glede na popis, pravilnost cen ne enoto 

mere, pravilnost seštevkov, je bila potrjena s strani nadzornega inţenirja 

 Računi izstavljeni s strani izvajalcev so bili likvidirani s strani skrbnika pogodbe  in 

odgovorne osebe Občine Oplotnica ter posredovani finančni sluţbi v izplačilo. 

 Plačilo so se izvajala po izstavljenih računih oziroma obračunskih situacijah. 

 Računi so se plačevali v skladu z plačilnimi roku. Za predčasna plačila se je obračunal 

skonto. 

 Vsi izdatki temeljijo na verodostojnih knjigovodskih listinah. 

 Projekt Obnova graščine v Oplotnici je bil sofinanciran z evropskimi sredstvi  preko 

Sluţbe vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj 

 Sredstva so bila pridobljena na osnovi četrtega javnega razpisa za prednostno 

usmeritev »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa 

regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete 

»Razvojnih regij« 

 Z SVRL je bila podpisana pogodba o obsegu moţnega  koriščenja sredstev za 

sofinanciranja operativnega izvajanja del 

 Operativno se  je investicijski projekt »Obnova graščine v Oplotnici« izvajal s šestimi  

postopki  zakona o javnem naročanju ZJN-2 ter manjšimi naročili po sistemu zbiranja 

ponudb. 

 Iz pregledanega projekta je razvidno, da je bila  projektna dokumentacija slabo 

pripravljena, kar se je odraţalo v teţavah izvajalcev in naročnika. 

 

 

 

6.   PRIPOROČILA IN PREDLOGI 
 

Pri revidiranju navedenega projekta Nadzorni odbor sicer ugotavlja: 

 

 da so postopki izvajanja naročil v projektu Obnova graščine v Oplotnici potekali v 

skladu z zakonodajo in akti občine Oplotnica 

 da  je sledljivost dokumentacije evidentna, kljub temu pa predlaga ţupanu, da z 

modernizacijo softwerskih  programov pri vodenju in realizaciji postopkov s tem 

zmanjša  moţnost subjektivnega vpliva v dokumentarni tok. 

 Ker skrbnik pogodbe med  SVRLjem  in Občino Oplotnica ni naredil vse, da bi se  

počrpalo več sredstev v letu 2010,  ki so bila na razpolago po  pogodbi  med SVRL in 

Občino Oplotnica  podpisani  na osnovi 4. javnega razpisa, predvsem pri dobavi 

opreme v višini  upravičenih stroškov 115.395,25 EUR  in stroških zadnje situacije z 
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gradbenim izvajalcem v višini 36.473,51 EUR,  nadzorni odbor predlaga občinski 

upravi, da se vsa neizkoriščena sredstva 4. javnega razpisa vključijo pri pripravi 

projektov  za 6. javni razpis za prednostno usmeritev Regionalni razvojni programi, v 

okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 

2007-2013 razvojne prioritete »Razvoj regij«, za kar je dal moţnost tudi SVRL.                                 

 Pri pripravi pogodb z izvajalci   vnesti vse instrumente garancij, ki bodo zagotovili 

kakovostno izvedbo predmeta pogodbe,  s tem izognili teţavam, ki se pojavijo zaradi 

nepredvidenih del in zagotavljanju sredstev za dodatna dela. 

 Nadzorni odbor predlaga, da se pri pripravi razpisa in pripravi pogodbe za izdelavo 

projektne dokumentacije vnesejo tudi  garancije za  dobro izvedbo, kar bo zagotovilo, 

da bi se  s tem pri naslednjih investicijah, z pripravo  temeljite in strokovne  projektne  

dokumentacije, izognili  nepotrebnim dodatnim stroškom. 

 Pri projektih obnov starejših objektov naj se ne uporabljajo izvajalske pogodbe z 

klavzulo na ključ. 

 Pri pripravi dokumentacije za  izvajanje  nadzorov uredi  zaporednost  dokumentacije 

in zagotovi verodostojnost pisnih in ustnih informacij. 

 Občinska uprava naj pred vsakim postopkom, za katero je potrebno soglasje 

občinskega sveta, le to  pridobi pred pričetkom postopka. 

 Ob dejstvu, da  Zakon o javnih naročilih določa obvezna ravnanja naročnikov, 

ponudnikov in izvajalcev pri naročanju, izvajanju in prevzemanju blaga, storitev in 

gradenj, katerih obseg pri investicijskih projektih je zelo velik in dolgotrajen, NO 

predlaga Ţupanu, da razmisli o moţnosti imenovanja osebe, ki bo  odgovorna za 

vodenje postopkov po ZJN-2 v občini Oplotnica. 

 

 

7.  MNENJE 
 

Na osnovi  38. člena  poslovnika Nadzornega odbora občine Oplotnica, ki navaja, da je 

bistveni del poročila mnenje, s katerim nadzorni odbor izrazi svoje resnično in pošteno 

mnenje o zakonitosti, namembnosti ter gospodarni in učinkoviti rabi sredstev javnih financ, 

nadzorni odbor k predlogu  poročila daje  pozitivno mnenje. 

 

 

ČLANI NO:                                                                  PREDSEDNIK NO: 

Mateja Očko                                                                  Maks Hohler 

Nataša Smole Volčič 

Aleš Hren 

Borut Valenčak 

 

 

Vročeno:    

- Nadzorovani osebi  

- Občinskemu svetu 
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+ 

 

 
 

OBČINA OPLOTNICA  

                       

NADZORNI ODBOR 
Grajska cesta 1, 2317 OPLOTNICA 

tel.: 02/845-09-00, faks.: 02/845-09-09, e-mail: obcina.oplotnica@siol.net 

 

 

Številka: 032-1/2011-42 

Datum: 21. 2. 2012                

 

 

Na podlagi 32. člena ZLS (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB),  38. člena Statuta Občine 

(Uradni list RS, št. 29/1999, 1/02 in 38/03), 40. člena Poslovnika Nadzornega odbora občine 

Oplotnica  na podlagi  Pravilnika o obveznih sestavinah poročila Nadzornega odbora občine ( 

Uradni list RS, št. 94/07, 27/08, 76/08, 23/09) je Nadzorni odbor Občine Oplotnica na 15. seji 

dne,  18.02.2012  sprejel: 

 

 

DOKONČNO POROČILO 

O OPRAVLJENEM NADZORU PRI POSREDNEM  PRORAČUNSKEM 

UPORABNIKU Javnem zavodu KNJIŢNICA JOSIPA VOŠNJAKA SLOVENSKA 

BISTRICA 

 

/Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Oplotnica/ 

 

 

 

NADZORNI ODBOR V SESTAVI:  

 

predsednik: Maks Hohler 

član: Mateja Očko 

član:  Nataša Smole Volčič  

član: Borut Valenčak  

član: Aleš Hren  

 

 

Poročevalec:  

predsednik: Maks Hohler 
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OSNOVNI PODATKI O NADZORU: 

 

ime nadzornega odbora NADZORNI ODBOR OBČINE 

OPLOTNICA 

ime organa, v katerem se opravlja 

nadzor 

Javni zavod KNJIŢNICA JOSIPA 

VOŠNJAKA SLOVENSKA BISTRICA 

kaj se nadzoruje Nadzor finančnega poslovanja za let 2010 

datum nadzora 22.11.2011 (začetek) 

                                                07.12.2011 (zaključek) 

 

 

V skladu s programom dela Nadzornega odbora za leto 2011, na področju nadzora posrednih 

proračunskih porabnikov je Nadzorni  odbor Občine Oplotnica  na svoji 10. seji dne, 

30.09.2011 sprejel sklep št. 10.5.1/2011, s katerim je imenoval delovno skupino nadzornega 

odbora  v sestavi Boruta Valenčaka kot vodje skupine ter Mateje Očko in Nataše Smole 

Volčič kot članici skupine, da izvede pregled vseh sredstev  transferiranih  iz proračuna 

občine Oplotnica do zavoda Knjiţnice Josipa Vošnjaka Slov. Bistrica v letu 2010 ter  

namenskost njihove porabe. 

 

 

 

DELOVNA SKUPINA NADZORNEGA ODBORA 

 

Predsednik delovne skupine: 

mag. Borut Valenčak 

Člana delovne skupine:    

Mateja Očko, dipl.org.-manager 

Nataša Smole, dipl.upr.org.                     

 

 

 

UVOD: 

 

Osnovni podatki o nadzorovanemu organu 

 

Javni zavod Knjiţnica Josipa Vošnjaka je osrednja splošna knjiţnica III. tipa (območje od 

20.000 do 30.000 prebivalcev) in sluţi območju štirih občin, Slovenska Bistrica, Poljčane, 

Makole in Oplotnica, ki so tudi njene ustanoviteljice. Poleg osrednje knjiţnice v Slovenski 

Bistrici so organizacijske enote v vseh občinah ustanoviteljicah.  

Javni zavod Knjiţnica Josipa Vošnjaka ima dva organa, svet knjiţnice in direktorja knjiţnice.  

Direktorica knjiţnice je Anica Korošec.  

Skladno z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Knjiţnica Josipa Vošnjaka Slovenska 

Bistrica (Uradni list RS št. 34/2010) soustanoviteljice zagotavljajo pogoje za delo knjiţnice po 

teritorialnem načelu. Ustanoviteljske pravice in obveznosti uresničujejo občinski sveti  po  v 

odloku, določenem ključu. Občina Oplotnica participira v višini 11,69%. 
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34. člen odloka o ustanovitvi določa, da knjiţnica pridobiva sredstva za delo oziroma za 

izvajanje dejavnosti:  

 iz javnih virov za opravljanje sluţbe, 

 iz nejavnih virov za opravljanje javne sluţbe 

Sredstva za izvajanje javne sluţbe zagotavljajo občine in drugi pogodbeni partnerji na podlagi 

pogodbe. 

Na podlagi teh določb odloka je bila 7.4.2010 med občino Oplotnica in javnim zavodom 

podpisana Pogodba o financiranju knjiţnične dejavnosti v Občini Oplotnica za leto 2010 

(številka pogodbe:612-1/2010-3) 

 

Pravna podlaga za izvedbo nadzora: 

 

32. člen ZLS (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB),  38. člena Statuta Občine (Uradni list RS, št. 

29/1999, 1/02 in 38/03) in 40.  člen Poslovnika Nadzornega odbora občine Oplotnica. 

 

 

Uporabljeni pravni viri za potrebe nadzora 

 

 Zakon o knjiţničarstvu (Uradni list RS 87/2001) 

 Pravilnik o pogojih za delovanje knjiţnice kot javne sluţbe (Uradni list RS 73/2003) 

 Uredba o osnovnih storitvah knjiţnic (Uradni list RS 29/2003) 

 Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjiţnic, ki zagotavljajo 

knjiţnično dejavnost v več občinah in stroškov krajevnih knjiţnic (Uradni list RS 

19/2003) 

 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjiţnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica 

(Uradni list RS 34/2010) 

 Statut Knjiţnice Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica 

 

 

 

Namen in cilji nadzora 

 

 preveriti skladnost finančnega poslovanja z zakoni in podzakonskimi akti ter 

transparentnost poslovanja 

 preveriti skladnost finančnega poslovanja s proračunom organa za leto, za katero se 

opravlja nadzor  

 preveriti popolnost in zakonitost prejemkov in izdatkov 

 ugotoviti pravilnost vodenja poslovnih knjig 

 poročati o ugotovljenih nepravilnostih 

 dati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje organa  
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UGOTOVITVENI DEL 

 

Člani NO so predhodno s strani občine Oplotnica pridobili pravne vire, pogodbe, zahtevke ter 

analitične izpise za vse transferje javnemu zavodu. 

 

Člani Nadzornega odbora so začeli nadzor pri javnem zavodu 22.11.2011 ob 15. uri na sedeţu 

zavoda. Pri izvedbi nadzora sta s strani nadzorovanega organa sodelovali Anica Korošec, 

direktorica knjiţnice, in Nada Medved, računovodja.  

 

 22.11.2011 je bil opravljen uvodni razgovor v katerem so člani nadzornega odbora 

predstavili pravno podlago, člane in potek nadzora. Direktorica pa je predstavila javni 

zavod s poudarkom na enoti v Oplotnici, njegovo poslovanje, teţave, projekti… 

Računovodkinja  je predstavila finančni del poslovanja javnega zavoda, predvsem pa 

finančno poslovanje, ki se nanaša na enoto Oplotnica. Predstavnici zavoda povesta, da 

je sodelovanje z občino zgledno ter da doslej ni bilo teţav.  

 

Uvodni razgovor je bil zvočno posnet. S snemanjem razgovora so se vsi navzoči strinjali. 

Zvočni posnetek je bil poslan vsem navzočim na uvodnem razgovoru, 23.11.2011 po 

elektronski pošti. 

 

Računovodkinja je pripravila fotokopije naslednje dokumentacije: 

 

 Pravne vire 

 Kontne kartice, analitiko osnovnih sredstev 

 Računov za kotizacije – strokovna izobraţevanja 

 Računov za članarine, prispevke 

 Računov za periodično gradivo 

 Računov za DI-neknjiţno gradivo (VK, DVD) 

 Računov za vodo in komunalne storitve 

 Računov za telefon in faks 

 Računov za električno energijo 

 Temeljnic za skupne stroške 

 Plač, potnih stroškov, izobraţevanja 

 Računov za DI-knjige 

 Letno poročilo knjiţnice za leto 2010 (skupno in po enotah) 

 

 

 

PRIHODKI 

 

Občina Oplotnica je v letu 2010 izplačala javnemu zavodu 50.499,84€. 

 

Javni zavod je znesek 50.334,64€ prejel in ga poknjiţil med prejeta sredstva iz občinskih 

proračunov za tekočo rabo (konto 740-100) 

 

Znesek 165,20€ pa je knjiţeno na konto 740-101 – prejeta sredstva občinskih proračunov za 

investicije. 
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Iz navedenega sledi, da je zavod v celoti prikazal v svojih poslovnih knjigah vse prejete 

transferje s strani občine Oplotnica. 

 

Viri s strani občine Oplotnica predstavljajo 8,70% vseh prihodkov javnega zavoda. 

 

Prihodki s strani občine Oplotnica so bili realizirani v znesku 50.499,84€. Sredstva pa so 

namenjena za: 

 

 pokrivanje stroškov plače, prispevkov in davkov za 1 zaposleno strokovno delavko, 

prevoz in prehrana ter regres za letni dopust, izobraţevanje delavke ter sofinanciranje 

stroškov za plače in druge stroške dela računovodkinje, direktorice in knjiţnične 

manipulantke (11,69%), 

 materialne stroške za delovanje knjiţnice v Oplotnici in deleţ za delovanje knjiţnice v 

Slov.   Bistrici ter stroške bibliobusa,   

 manjša investicijska dela ter tekoče vzdrţevanje prostorov in opreme knjiţnice 

Oplotnica. 

 (vir: letno poročilo) 

 

 

 

PORABA JAVNIH SREDSTEV 

 

Poraba proračunskih sredstev po namenu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podlagi pogodbe je bilo za leto 2010 predvidenih 52.000,00€ transferjev s strani občine 

Oplotnica, dejansko porabljenih in plačanih pa je bilo 50.499,84€. Te postavke se tudi 

skladajo s postavkami navedenimi v ZR proračuna občine Oplotnica za leto 2010. 

 

Vrsta stroška Prejeta sredstva  

v € 

Porabljena 

sredstva  

v € 

Bruto plače 30.338,22 30.338,22 

Regres za LD, jubilejne nagr. 

odpravnine 

1.522,96 1.522,96 

Izobraţevanje zaposlenih 592,98 592,98 

Regres za prehrano 873,09 873,09 

Prevoz na delo 996,45 996,45 

Stroški dejavnosti(elektrika, voda, 

tekoče vzdr.) 

5.464,20 5.464,20 

Premije za dodatno pokojninsko 

zavarovanje 

507,78 507,78 

Dotacija za bibliobus 3.503,28 3.503,28 

Dotacija za kurjavo 1.535,76 1.535,76 

Nakup knjig in neknjiţnega gradiva 4.999,92 4.999,92 

Investicije (internet, telefon) 165,20 165,20 

SKUPAJ 50.499,84 50.499,84 
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Za vse, v zgornji tabeli, stroške, odhodke, drobni inventar in osnovna sredstva so bile 

predloţene analitične kartice za vsako vrsto stroška posebej. Hkrati pa so bile predloţene 

fotokopije vseh računov in ostalih obračunov (plače, potni stroški, zahtevki…), ki potrjujejo 

knjiţbe, predvsem pa pravilnost in smotrnost porabe javnih sredstev dodeljenih s strani občine 

Oplotnica. 

 

 

STROŠKI PLAČ 

 

Člani NO so še posebej dali poudarek na strošek plač, ki predstavlja 60,08% vseh stroškov.  

Občina Oplotnica na podlagi pogodbe pokriva dejanske materialne stroške. Iz priloţenih 

zahtevkov je razvidno, da je zavod od občine zahteval naslednja povračila: 

 

o Strošek za plačo bibliotekar (Patricija Brdelak) (100%) 

o Računovodja Nada Medved (11,69%) 

o Manipulant (11,69%) 

o Direktor (11,69%) 

 

(Vir: letno poročilo) 

 

 

»Razlika se pojavi med prihodki in odhodki. Na kontni kartici 760100-bruto plača (30.338,22) 

so knjiţeni prihodki za bruto bruto plače, ki jih je nakazala občina Oplotnica za leto 2010, v 

letnem poročilu na strani 15 v tabeli pa so prikazani stroški bruto plače (30.638,91), katere 

smo dejansko porabili za občino Oplotnica.  

 

Razlika  nastane pri zahtevkih, kateri se pošiljajo do 10 v mesecu za pretekli mesec, nakazilo 

pa je izvršeno za naslednji mesec kot je zahtevek« (odgovor na različne podatke o bruto 

plačah – Ga. Nada Medved – elektronsko 28.11.2011). 

 

Plača knjiţničarke je določena v skladu z njeno stopnjo izobrazbe (bibliotekar VII/2) in je 

razvrščena v 30. plačni razred javnih usluţbencev in se ujema z dejanskim  obračunom. 

 

Nadzorni odbor je pri pregledu Pogodbe o financiranju knjiţnične dejavnosti v Občini 

Oplotnica za leto 2010 (št.pogodbe: 612-1/2010-3 , 7.4.2010), ugotovil, da je v drugem 

odstavku 2. člena formalna napaka. Iz pogodbe izhaja, da bo občina Oplotnica v skladu z 

delitvenim sporazumom pokrivala materialne stroške, med drugim tudi za: »… stroške plače 

za polovico delovnega časa enega strokovnega delavca – knjiţničarja…« 

 

 Oplotnica 

Plače zaposlenih 30.638,91 

Regres za LD 1.015,59 

Odpravnina 507,37 

Prevoz 996,45 

Prehrana 873,09 

Premije za dodatno pokojninsko 

zavarovanje 

507,78 

Premije za prostovoljno zavarovanje 225,00 

SKUPAJ 34.764,19 
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Na podlagi predloga finančnega načrta knjiţnične dejavnosti v občini Oplotnica za leto 2010 

in na podlagi refundacijskih zahtevkov pa je razvidno, da se je v letu 2010 financiral 

strokovni delavec v celoti (100%). 

 

Hkrati je v tem odstavku naveden tudi napačen odstotek ključa po katerem se delijo skupni 

stroški računovodje in direktorice. Navedeno je 11,6%, pravilno pa bi se glasilo 11,69%. NO 

ugotavlja tudi, da v pogodbi ni zajet manipulant, ki je naveden na zahtevkih. 

 

Čeprav je bilo s pogodbo in v skladu z veljavnim proračunom za leto 2010 dodeljenih več 

sredstev kot je bilo dejansko porabljenih, priporočamo, da pogodba in aneksi k pogodbi 

vsebujejo vse podatke, ki lahko nedvoumno pojasnjujejo pogodbena razmerja, ki so se tudi 

dejansko zgodila. 

 

Nadzorni odbor je pri pregledu Pogodbe o financiranju knjiţnične dejavnosti v Občini 

Oplotnica za leto 2010, ugotovil da dejansko stanje odstopa od pogodbenih določil in sicer v 

drugem odstavku 2. člena te pogodbe, Kljub temu, da je bil 15.12.2010 sprejet aneks k 

osnovni pogodbi (612-1/2010-). Iz vseh dokumentov ni mogoče nedvoumno razbrati, da gre 

za pokrivanje stroškov enega delavca, razen iz zahtevkov na podlagi katerih je razvidno, da se 

financira dotični delavec v celoti. 

 

Direktorica je na zaključnem pogovoru 7.12.2011 ob 15.30. uri pojasnila potek dogovarjanj z 

občino in nato poslala pisno obrazloţitev po e-pošti  10.12.2011: 

»Poglobila sem se v arhiv dopisov, ki se tičejo okrog financiranja 1 strokovne delavke. 

Knjiţnica je v Predlogih finančnega načrta za leto 2008 in na pogovorih na sestanku dne 6. 2. 

2008 na občini Oplotnica vztrajala, da se na podlagi knjiţnične zakonodaje financira 

strokovna delavka v celoti ţe za leto 2008. Ker pa je bil proračun ţe sprejet, smo pristali na 

kompromis, da bodo sredstva zagotovljena v letu 2009. Vendar se to ni zgodilo, zato me je 

svet zavoda zadolţil, da zmanjšam odpiralni čas knjiţnice Oplotnica, kar je dobilo odmev tudi 

v medijih (dopis z dne 6. 4. 2009 naslovljen na ţupana, direktorico občinske uprave in odd. za 

druţbene dejavnosti). Zaradi tega je prišlo 7. 5. 2009 ob 8. uri do sestanka na občini Oplotnica 

v prisotnosti ţupana g. Orterja, občinskega svetnika g. Klančnika, direktorice občinske uprave 

gospe Fideršek, vodje  druţbenih dejavnosti  gospe Cehtl in direktorice knjiţnice Anice 

Korošec. Kasneje, ko je g. Klančnik zaostril z navedbami, da je knjiţnica Oplotnica 

neurejena, sem poklicala bibliotekarko v Slovensko Bistrico Patricijo Brdelak z namenom, da 

si knjiţnico ogledamo na licu mesta. Na tem sestanku smo dosegli dogovor, da se bodo za 

knjiţnico Oplotnica zagotovila sredstva za plačo 1 strokovne delavke in da bo knjiţnica 

ponovno odprta po ustaljenem urniku. Ţal zapisnika tega sestanka, čeprav je bil sneman, 

nismo prejeli.  V dopisu z dne 29. 9. 2009 smo prosili za popravek Pogodbe za leto 2009, ki 

smo jo zaradi popravka določenih členov zavrnili ţe 6. 4. 2009.« 

Na podlagi tega dogovora je javni zavod začel pošiljati zahtevke, ki so bili predloţeni in so 

bili tudi plačani. Občina Oplotnica je v proračunu za leto 2010 predvidela sredstva v višini, ki 

so bila potem določena še v pogodbi. 

 

Iz vsega navedenega predvidevamo, da je pri sestavljanju pogodbe prišlo do napake, ki pa ni 

vplivala na predvidena sredstva in njihovo porabo. Zahtevamo pa, da se pogodba iz leta 2010 

ustrezno dopolni oziroma z aneksom popravi. Iz tega naslova priporočamo, da se pregleda 

tudi pogodba za leto 2011 in se morebitne formalne napake odpravi. 
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OSNOVNA SREDSTVA IN DROBNI INVENTAR 

 

 

Zavod izkazuje na dan 31.12.2010 neodpisano vrednost osnovnih sredstev v enoti Oplotnica v 

znesku 18.468,40€. Amortizacija se obračunava po stopnji 3% letno za poslovni prostor, 

drugih amortizacijskih stopenj javni zavod v letu 2010 ni uporabljal. V letu 2010 je bila 

nabavljeno novo osnovno sredstvo Siemens Gigaset ISDN v znesku 114,00€. Neodpisana 

vrednost osnovnih sredstev po kartici znaša 18.468,40€. 

 

Med drobni inventar, ki se vodi na kontu 041-300 DI knjige za enoto Oplotnica knjiţene 

knjige, neknjiţno gradivo in periodično gradivo. Ves drobni inventar je bil nabavljen v letu 

2010 v skupni vrednosti 6.205,11€ - občina pa sofinancirala 4.999,92€ 

 

Knjige, ki so nabavljene iz proračuna občine Oplotnica, so posebej označene in vodene ter 

prikazane v Bibliografiji novosti 2010, kjer so navedene vse knjige. Po izjavi direktorice se 

lahko z računalniškim sistemom kadarkoli pogleda kje se kakšna knjiga, ki je last enote 

Oplotnica, nahaja 

 

 

TERJATVE 

 

Zavod je na dan 31.12.2010 izkazoval naslednjo terjatev do občine: 

 

Refundacijski  zahtevek za mesec december 2010, ki je bil plačan 7.1.2011 in vsebuje zneske 

za refundacijo stroškov bibliotekarice Patricije Brdelak, računovodkinje Nade Medved, 

manipulanta in direktorja v skladu z odlokom in pogodbo v znesku 2.566,72€ ter dejanske 

stroške prevoza na delo in z dela (55,95€), dejanske stroške prehrane med delom (28,13€)  in 

premije dodatnega pokojninskega  zavarovanja za javne usluţbence (42,37€), skupaj je bila 

odprta terjatev  v višini 2.693,17€, ki je bila plačana v letu 2011. 

 

 

1. STATISTIČNI PODATKI 

(vir: letno poročilo knjiţnice Oplotnica 2010) 

 

 

 

 

Knjiţnica Oplotnica v številkah  Kazalci uporabe knjiţnice 

 2009 2010   2009 2010 

Štev. prebivalcev 3.937 3.954  Štev. članov/1000 preb. 143,00 140,36 

Knjiţnična zbirka (enote) 

-od tega za mladino 

12.450 

5.496 

12.625 

5.539 

 Deleţ včlanjenih preb. 14,3 14,04 

Prirast novega gradiva 447 429  Štev.obiskov/preb. 2,35 2,21 

Odprtost (ur) 612 608  Štev. izposojenih enot/člana 38 39,50 

Aktivni člani 563 555  Štev. izposojenih enot/obisk. 2,31 2,50 

Obiskovalci 9.258 8.765  Štev. izposojenih enot/preb. 5,43 5,54 

Izposojeno gradivo 21.394 21.924     

Število prireditev 46 39     
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UGOTOVITVE, PREDLOGI, PRIPOROČILA 

 

NO ugotavlja, da občina Oplotnica pokriva stroške za plačo za enega zaposlenega, v 

preteklosti pa je bil ta strošek polovičen.  

 

Zato predlaga vodstvu knjiţnice in občini Oplotnica da se temu primerno v pogodbi 

dogovorita tudi  za daljši odpiralni čas knjiţnice, saj je ta kljub temu ostal nespremenjen 12 ur 

tedensko. 

 

Glede finančnega poslovanja NO ugotavlja, da so bila vsa sredstva porabljena za namene za 

katere so bila dodeljena. 

 

Javni zavod je transparentno prikazal z računovodskimi listinami vse prihodke in stroške. 

 

Javni zavod pravilno uporablja kontni načrt na podlagi Zakona o računovodstvu in Pravilnika 

o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega 

prava.  

 

Pri izvedbi nadzora člani delovne skupine nadzornega odbora niso našli nobenih nepravilnosti 

pri finančnem poslovanju javnega zavoda Knjiţnice Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica ter 

nobenih znakov nesmotrne ali nezakonite rabe javnih sredstev, ki so bili dodeljeni s strani 

občine Oplotnica. 

 

 

 

MNENJE  

 

Na osnovi  38. člena  poslovnika Nadzornega odbora občine Oplotnica, ki navaja, da je 

bistveni del poročila mnenje, s katerim nadzorni odbor izrazi svoje resnično in pošteno 

mnenje o zakonitosti, namembnosti ter gospodarni in učinkoviti rabi sredstev javnih financ, 

nadzorni odbor  k predlogu  poročila daje  pozitivno mnenje. 

 

 

 

 

 

ČLANI NO:                                                                           PREDSEDNIK NO: 

Borut Valenčak                                                                       Maks Hohler 

Mateja Očko                                                                             

Nataša Smole Volčič 

Aleš Hren 

 

 

Vročeno:    

- Nadzorovani osebi  

- Občinskemu svetu 

- Ţupanu g. Matjaţu Orterju 
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