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Občinski svet Občine Selnica ob Dravi se je seznanil s Končnim poročilom 
Nadzornega odbora o investicijskih odhodkih proračuna – investicije v cestno 
infrastrukturo občine Selnica ob Dravi. 
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Sklep je sprejet, če zanj glasuje večina opredeljenih glasov na seji prisotnih svetnic in 
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Občina Selnica o Dravi 

Slovenski trg 4, Selnica ob Dravi 

NADZORNI ODBOR 

 

Na podlagi 38. člena Statuta Občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 19/2007) in Poslovnika o delu 
Nadzornega odbora Selnica ob Dravi (sprejetem na 2. redni seji Nadzornega odbora 02. 07. 2003 in 
na 2. korespondenčni seji 12. 10. 2005) in sklepa o izvedbi nadzora 4. redne seje Nadzornega odbora 
z dne 13. 09. 2011, Nadzorni odbor v nadaljevanju podaja naslednje 

 

KONČNO POROČILO NADZORNEGA ODBORA O INVESTICIJSKIH ODHODKIH PRORAČUNA – 
INVESTICIJE V CESTNO INFRASTRUKTURO OBČINE SELNICA OB DRAVI 

 

Ime nadzorovanega organa: 

Občina Selnica ob Dravi 

Slovenski trg 4 

2352 Selnica ob Dravi 

 

Odgovorna oseba nadzorovane osebe: 

Jurij Lep, župan 

 

Uvod 

Nadzorni odbor je na svoji 4. redni seji dne 13. 09. 2011 sprejel sklep o nadzoru delovanja občinske 
uprave na področju javnega naročanja. Predmet pregleda so bili investicijski odhodki proračuna v letu 
2011, podrobneje investicije v cestno infrastrukturo Občine Selnica ob Dravi. Pregledane so bile vse 
zaključene investicije v cestno infrastrukturo od pričetka postopka javnega naročanja do končnega 
obračuna vseh postavk. 

Občinska uprava Občine Selnica ob Dravi je pripravila in posredovala predsedniku NO seznam vseh 
zaključenih investicij na cestni dejavnosti do oktobra 2011. 

Nadzor je bil opravljen na 5. redni seji Nadzornega odbora Občine Selnica ob Dravi, dne 25. 10. 2011, 
prisotni so bili: Igor Štruc, predsednik NO, dr. Borut Holcman, podpredsednik NO, Lilijana Zorko, 
članica NO, David Viher, član NO, Jurij Lep, župan, mag. Karin Jurše, direktorica OU, Simona 
Grušovnik, višji svetovalec in Igor Grušovnik, referent. 

Dodatni podrobni pregled posameznih spisov investicije je bil opravljen 13. 12. 2011 v prostorih 
referenta za komunalo. Opravila sta ga predsednik NO Igor Štruc in članica Lilijana Zorko. 

Namen in cilji nadzora so bili najti odgovore na naslednja pregledna vprašanja:  

1. Razpisna dokumentacija (proračunska postavka, način izbire, časovnica, pogodba) 
2. Postopek izbire 
3. Sklenitev pogodbe 
4. Izvajanje pogodbe, računi, plačila 
5. Poročilo o zaključku 

 

Poročilo 

Razpisna dokumentacija za vse investicije je urejena in knjižena po posamezni investiciji kot 
samostojna zadeva. Vse investicije razen ceste Jeza – Praprotnik imajo podlago v sprejetem 
proračunu, na za to opredeljeni proračunski postavki. 

Sledljivost dokumentov je zagotovljena po posamičnih spisih: 



Fala-Mali-Roj: lokacijska informacija, sklep o začetku postopka za oddajo javnega naročila (portal), 
obvestilo o naročilo male vrednosti, datum objave 4. 3. 2011, zapisnik o odpiranju ponudb, odločitev o 
oddaji javnega naročila (merilo za vrednotenje popolnih ponudb je bila najnižja cena), pogodba, 
potrjene situacije-računi, kvalitetni pregled. 

Gosak na Sp.Slemenu: lokacijska informacija, sklep o začetku postopka za oddajo javnega naročila 
(portal), obvestilo o naročilo male vrednosti, datum objave 4. 3. 2011, zapisnik o odpiranju ponudb, 
odločitev o oddaji javnega naročila (merilo za vrednotenje popolnih ponudb je bila najnižja cena), 
pogodba, potrjene situacije-računi, kvalitetni pregled. 

Sp. Slemen-Benčič II. faza: ponudbe (3), naročilnica, račun, potrdilo o obremenitvi računa, (merilo za 
vrednotenje popolnih ponudb je bila najnižja cena). 

Fala-Vertnik-Šiler : ponudbe(4), naročilnica, pogodba, račun, (merilo za vrednotenje popolnih ponudb 
je bila najnižja cena). 

Vodovodna ulica: ponudbe(5), naročilnica(2), računa(2), potrdilo o obremenitvi računa(2), (merilo za 
vrednotenje popolnih ponudb je bila najnižja cena) . 

Jeza-Praprotnik: ponudbe(3), naročilnica, račun, potrdilo o obremenitvi računa. Ob pregledu nima 
podlage v sprejetem proračunu. Ob oddaji poročila ugotavljamo, da je bila investicija uvrščena v 
rebalans proračuna z dne 13. 10. 2011, (merilo za vrednotenje popolnih ponudb je bila najnižja cena). 

 

Ugotovitve 

Gosak na Sp.Slemenu : Realizirana sredstva nad v proračunu planirano vrednostjo potrebujejo 
dodatno obrazložitev. 

Fala-Vertnik-Šiler: Realizirana sredstva nad v proračunu planirano vrednostjo potrebujejo dodatno 
obrazložitev. 

Župan je bil v skladu z ugotovitvami nadzora 19. 12. 2011 preko elektronske pošte pozvan k dodatnim 
obrazložitvam zgoraj navedenih postavk. 

Pisne obrazložitve so bile poslane predsedniku NO 21. 12. 2011 in so opredelile razloge za realizirana 
sredstva nad v proračunu planirano vrednostjo: 

Gosak na Sp.Slemenu:  

- pogodbena vrednost ni bila prekoračena; 
- dodatni stroški so nastali pri ureditvi dodatnih odcepov, zaradi racionalizacije stroškov 

(gradbena mehanizacija se je nahajala na lokaciji, odcepa sta povzročala velike stroške 
rednega vzdrževanja); 

Fala-Vertnik-Šiler: 

- pogodbena vrednost ni bila prekoračena; 
- pogoj lastnika zemljišča, v katero je bilo potrebno poseči, je bil ureditev njegovega dovoza k 

hiši; 
- dodatni stroški so nastali pri ureditvi dodatnih odcepov, zaradi racionalizacije stroškov 

(gradbena mehanizacija se je nahajala na lokaciji, odcepi so povzročali velike stroške rednega 
vzdrževanja); 
 

Ugotovitveni del 

Nadzorni odbor izreka mnenje s pridržkom o predmetu nadzora investicijski odhodki proračuna, 
podrobneje investicije v cestno infrastrukturo Občine Selnica ob Dravi za leto 2011.  

Kot izhaja iz poročila nadzora, ena izmed investicij v času izvajanja ni imela postavke v proračunu in je 
tako bila v nasprotju z odlokom o proračunu občine Selnica ob Dravi za leto 2011. Zadeva je bila 
urejena naknadno z rebalansom proračuna Občine Selnica ob Dravi za leto 2011. 

Dodatni odseki na posameznih investicijah, ki so bila urejena brez predhodnega načrtovanja prav tako 
kršijo Odlok o proračunu Občine Selnica ob Dravi, čeprav je nezanemarljivo dejstvo, da so dodatna 
dela bila izvedena smotrno in cenovno najugodneje in da so se z ureditvijo racionalizirali stroški tako 
ureditve kot rednega vzdrževanja. 



Priporočila in predlogi: 

Pri planiranju investicije je potrebno natančno proučiti stanje na terenu in se predhodno odločati o 
morebitnih dodatnih ureditvah zraven, predlog o osnovni trasi, kar je potrebno tudi finančno opredeliti 
v proračunu.  

V fazi izvajanja investicije mora občinska uprava vse možne zaplete, nepredvidene situacije na terenu, 
sprotno evidentirati in priložiti vso potrebno dokumentacijo in dokazila v spis investicije. Vsako dodatno 
delo je potrebno izpogajati z izvajalcem del in skleniti aneks k pogodbi in ob vsaki situaciji dodati 
zaznamek. 

V skladu s 45. členom Statuta Občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 19/07) ima nadzorovana oseba 
pravico vložiti ugovor v roku petnajstih dni od prejema predloga poročila. Nadzorovana oseba je 
Nadzornemu odboru sporočila, da na poročilo ne bo ugovarjala.  

 

Selnica ob Dravi, 29. 12. 2011 

 

Igor Štruc, l.r. 

Predsednik Nadzornega odbora 


