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NADZORNI ODBOR

OBCINSKEMU SVETU

OBCINE DOMZAlE

ZADEVA: DOKONCNA POROCILA NADZORNEGA ODBORA

NAMEN: SEZNANITEV OBCINSKEGA SVETA Z DOKONCNIMI POROCllI

PRAVNA PODLAGA: 48. elen Stat uta Obeine Domzale (Ur. vestnik Obeine Domzale,
st. 9/11 - UPB2) ter 17. clen Poslovnika Nadzornega odbora
Obcine Domzale (Ur. vestnik Obclne Domzale, st. 2/2015)

PREDlAGATELJ: Nadzorni odbor Obeine Domzale

POROCEVAlEC: mag. Borut Kurmansek, predsednik Nadzornega odbora

FINANCNE POSlEDICE: Ni financnih posledic

OBRAZlOZITEV:

Nadzorni odbor Obcine Domzale je od januarja 2017 do septembra 2017 sprejel dokoncna
poroCila za naslednje nadzorne preglede:

a) Nadzorni pregled poslovanja Kotalkarskega kluba Pirueta Domzale
S sklepom Nadzornega odbora Obcine Dornzale st. 0600-11/2016, z dne 14.3.2016 in Sklepom
o spremembi Skiepa 0 izvedbi nadzornega pregleda, z dne 11.5. 2016, je bila za nadzorni
pregled imenovana delovna skupina:

Mateja Kegel Kozlevcar - vodja
Matjaz Jezek - clan

Davrna stevilka: 51 62862006
Maticna stevilka. 5880513000
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Predhodno porocilo, ki ga je pripravila delovna skupina, je Nadzorni odbor sprejel na 22. seji,
dne 14.12.2016. Na predhodno poroCilo nadzorovana oseba Kotalkarski klub Pirueta Dornzale.
Savska cesta I, 1230 Dornzale, ni podala ugovora. Nadzorni odbor je na 24. seji, dne 15.2.2017,
sprejel Dokoncno porocilo 0 nadzornem pregledu.

b) Nadzorni pregled rekonstrukcije ceste Radomeljske cete v Radomljah
S sklepom Nadzornega odbora ObCine Dornzale st. 0600-15/2016, z dne 29.6.2016, je bila za
nadzorni pregled imenovana delovna skupina:

Bojana Petrovic - vodja
Borut Kurrnansek - clan
Anton Preskar - clan

Predhodno porocilo, ki ga je pripravila delovna skupina, je Nadzorni odbor sprejel na 22. seji,
dne 14.12.2016. Na predhodno poroCilo je nadzorovana oseba ObCina Dornzale, Ljubljanska
69, 1230 Domzale, v roku podala pisni ugovor. Nadzorni odbor je ugovor obravnaval na 24.
seji, dne 15.2.2017 ter nato sprejel Dokoncno porocilo 0 nadzornem pregledu.

c) Nadzorni pregled zakljucnega racuna proracuna Obcine Dornzale za leto 2015
S sklepom Nadzornega odbora Obcine Dornzale st. 0600-14/2016, z dne 29.6.2016, je bila za
nadzorni pregled imenovana delovna skupina:

Marina Zupancic - vodja
Zoran Krarnzar - clan
Roman Strazar - clan

Predhodno porocilo. ki ga je pripravila delovna skupina, je Nadzorni odbor sprejel na 27. seji,
dne 10.5.2017. Na predhodno poroCilo je nadzorovana oseba ObCina Dornzale, Ljubljanska 69,
1230 Domzale, v roku podala pisni ugovor. Nadzorni odbor je ugovor obravnaval na 28. seji,
dne 7.6.2017 ter nato sprejel Dokoncno porocilo 0 nadzornem pregledu.

d) Nadzorni pregled ekonomske upravicenosti izgradnje in eksploatacije garazne
hise Domzale

S sklepom Nadzornega odbora Obcine Dornzale st. 0600-20/2016, z dne 9.11.2016, je bila za
nadzorni pregled imenovana delovna skupina:

Anton Preskar - vodja
Borut Kurrnansek - clan
Bojana Petrovic - danica

Predhodno porocilo, ki ga je pripravila delovna skupina, je Nadzorni odbor sprejel na 27. seji,
dne 10.5.2017. Na predhodno porocilo nadzorovana oseba ObCina Dornzale, Ljubljanska 69,
1230 Domzale, ni podala ugovora. Nadzorni odbor je na 28. seji, dne 7.6.2017, sprejel
Dokoncno porocilo 0 nadzornem pregledu.

e) Nadzorni pregled izvajanja solskih prevozov v Osnovni soli Domzale
S sklepom Nadzornega odbora ObCine Dornzale st. 0600-21/2016, z dne 9.11.2016 ter
Spremembo Skiepa 0 izvedbi nadzornega pregleda, z dne 14.12.2016, je bila za nadzorni
pregled imenovana delovna skupina:

Mateja Kegel Kozlevcar - vodja
Matjaz Jezek - clan
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Predhodno porodlo. ki ga je pripravila delovna skupina, je Nadzorni odbor sprejel na 27. seji
dne 10.5.2017. Na predhodno nadzorovani osebi Osnovna sola Dornzale ter Obcina Dornzale
nista podali ugovora. Nadzorni odbor je na 28. seji, dne 7.6.2017, sprejel Dokoncno poroCilo 0

nadzornem pregledu.

f) Nadzorni pregled razpolaganja z obeinskim neprernicnim in premicnim
premozenjem za leta 2015

S sklepom Nadzornega odbora ObCine Dornzale st. 0600-13/2016, z dne 1.6.2016, je bila za
nadzorni pregled imenovana delovna skupina:

Mateja Kegel Kozlevcar - vodja
Tadeja Savnik - danica
Matjaz Jezek - clan

Predhodno porocito, ki ga je pripravila delovna skupina, je Nadzorni odbor sprejel na 29. seji,
dne 28.6.2017. Na predhodno porocilo je nadzorovana oseba Obcina Dornzale, Ljubljanska 69,
1230 Domzale, v roku podala pisni ugovor. Nadzorni odbor je ugovor obravnaval na 30. seji,
dne 13.9.2017 ter nato sprejel Dokoncno porocilo 0 nadzornem pregledu.

g) Nadzorni pregled proracunske postavke 182106 - Obnova KD Franc Bernik
S sklepom Nadzornega odbora Obcine Dornzale st. 0600-6/2017, z dne 12.4.2017, je bila za
nadzorni pregled imenovana delovna skupina:

Bojana Petrovic - vodja
Borut Kurrnansek - clan
Anton Preskar - clan

Predhodno poroCilo, ki ga je pripravila delovna skupina, je Nadzorni odbor sprejel na 29. seji,
dne 28.6.2017. Na predhodno porocilo je nadzorovana oseba Obcina Dornzale, Ljubljanska 69,
1230 Domzale, v roku podala pisni ugovor. Nadzorni odbor je ugovor obravnaval na 30. seji,
dne 13.9.2017 ter nato sprejel Dokoncno porocilo 0 nadzornem pregledu.

PREDLOG SKLEPOV:

1. Obcinski svet Obcine Domfale se seznanja z Dokoncnim porocilom 0 opravljenem
nadzornem pregledu poslovanja Kotalkarskega kluba Pirueta Domzale.

2. Obcinskl svet Obcine Domzale se seznanja z Dokoncnim porocilom 0 opravljenem
nadzornem pregledu rekonstrukcije ceste Radomeljske cete v Radomljah.

3. Obcinski svet Obcine Domzale se seznanja z Dokoncnirn porocilom 0 opravljenem
nadzornem pregledu zakljucneqa racuna proracuna Obclne Domzale za leta 2015.

4. Obcinski svet Obcine Domzale se seznanja z Dokoncnim porocilom 0 nadzornem
pregledu ekonomske upravicenosti izgradnje in eksploatacije garazne hise
Domzale.

5. Obcinski svet Obcine Dornfale se seznanja z Dokoncnim porocilom 0 nadzornem
pregledu izvajanja solskih prevozov v Osnovni soli Domzale.
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6. Obcinski svet Obcine Domzale se seznanja z Dokoncnim porocilom 0 nadzornem
pregledu razpolaganja z obcinskim nepremicnirn in prernicnim premozenjem za
leto 2015.

7. Obcinski svet Obcine Dcmzale se seznanja z Dokoncnim porocilorn 0 nadzornem
pregledu proracunske postavke 182106 - Obnova KD Franc Bernik.

~~:lJKDSEDNIK NADZORNEGA ODBORA
ag. Borut KURMANSEK

Priloge:

Dokoncno porocilo 0 opravljenem nadzornem pregledu poslovanja Kotalkarskega
kluba Pirueta Domzale
Dokoncno poroCilo 0 opravljenem nadzornem pregledu rekonstrukcije ceste
Radomeljske cete v Radomljah
Ugovor Obcine Domzale na Predhodno porocilo 0 opravljenem nadzornem pregledu
rekonstrukcije ceste Radomeljske cete v Radomljah
Dokoncno porocilo 0 opravljenem nadzornem pregledu zakljucneqa racuna proracuna
Obcine Dornzale za leto 2015
Ugovor Obcine Domzale na Predhodno poroCilo 0 opravljenem nadzornem pregledu
zakljucneqa racuna proracuna ObCine Dornzale za leto 2015
Ookoncno porodlo 0 nadzornem pregledu ekonomske upravicenosti izgradnje in
eksploatacije qarazne hise Domzale
Dokoncno porocilo 0 nadzornem pregledu izvajanja solskih prevozov v Osnovni soli
Dornzale
Dokoncno porocilo 0 nadzornem pregledu razpolaganja z obcinskim neprernicnirn in
prernicnirn prernozenjern za leta 2015
Ugovor Obcine Domzale na Predhodno porocilo 0 opravljenem nadzornem pregledu
razpolaganja z obcinskim neprernicnirn in premicnim prernozenjern za leta 2015
Dokoncno porocilo 0 nadzornem pregledu proracunske postavke 182106 - Obnova KD
Franc Bernik
Ugovor Obcine Domzale na Predhodno porocilo 0 opravljenem nadzornem pregledu
proracunske postavke 182106 - Obnova KD Franc Bernik
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OBCINA DOMZALE

Nadzorni odbor
Ljubljanska 69
1230 DOMZALE

Stevilka: 0600-11/2016
Dornzale: 15. 2. 2017

V skladu z 48. clenom Statuta Obcine Dornzale (Ur. vestnik ObCine Dornzale, st. 9/11-UPB2) in
14. denorn Poslovnika Nadzornega odbora Obcine Dornzale (Ur. vestnik Obcine Dornzale, st.
2/15) je Nadzorni odbor Obcine Dornzale sprejel

DOKONCNO POROCllO 0 NADZORNEM PREGLEDU

Predmet nadzornega pregleda: Pregled poslovanja Kotalkarskega kluba Pirueta

Nadzorovane osebe: Kotalkarski klub Pirueta Domzale, Savska cesta 1, 1230 Dornzale

Odgovorne osebe: Anton Grilj, predsednik Kotalkarskega kluba Pirueta Dornzale

Nadzorni pregled je opravila delovna skupina v sestavi:
Predsednik(-ca): Mateja Kegel Kozlevcar
Clan(-ica): Ma~az Jezek

Pregledana dokumentacija
Sklep in pogodba 0 sofinanciranju programov s strani ObCine Dornzale v letu 2014 in 2015 in
dokumentacija (racuni) 0 realizaciji porabe sredstev.
Pogodbe z izvajalci, ki opravljajo dele vezano na omenjene storitve in vzorcne racune
posameznih izvajalcev.
Konto kartice vezana na porabo omenjenih sredstev in izpis nakazil 5 strani obdne Domzale.
Dodatna dokumentacija: seznam udelezencev in rezultate tekmovanja Pirueta 2014 in Pirueta
2015 in prijave in porocila, ki so bila podlaga za sofinanciranje programa 5 strani Obcine
Dornzale za leto 2014 in 2015

Ugotovitve
Skladno s pogodbo 0 sofinanciranju programov ugotavljamo, da je bilo Kotalkarskemu klubu
Pirueta na podlagi sklepa stevilka 6710-3/2013, z dne 24. 3. 2014, dodeljenih 5.016 tock in
sredstva v visini 9.802,46 evrov na osnovi proracuna Obcine Domiale za leto 2014. Po
pogodbi 0 sofinanciranju sportnih programov v letu 2014 - skladno z rebalansom proracuna
- so bila na koncu dodeljena sredstva v visin] 10.629,17 evrov.
Skladno z zapisnikom rednega obcneqa zbora KK Pirueta za leta 2014 in planom dela za leto
2015 lahko izhajamo, da je bil opravljen program skladen s prijavljenim na podlagi katerega
je bilo pridobljeno sofinanciranje.

Dokoncno porocilo: Poslovanje Kotalkarskega kluba Pirueta v lelih 2014. 2015
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Kotalkarski klub Pirueta je pray tako prejel dodatne financne pornoci s strani ObCine
Dornzale:
• Sklep stevilka 0323-76/2014, z dne 8. 5. 2014, 0 dodelitvi financne pornoci, za

sofinanciranje 22. tradicionalne mednarodne tekme v umetnostnem kotalkanju pirueta
2014, dne 8. 6. 2014, na podlagi katerega se odobri 300 evrov.

• Sklep stevilka 0323-137/2014, z dne 24. 9. 2014, 0 dodelitvi financne pornod, za
sofinanciranje udelezbe na svetovnem prvenstvu 2014 v umetnostnem kotalkanju od 28.
9. do 12. 10. 2014 v Reusu Spanija in udelezbo na EP v UK od 31. 8. Do 5. 9. 2014 v
Roccarasu Italija, na podlagi katerega se odobri 200 evrov.

• Sklep stevilka 0323-59/2014 z dne 28. 5. 2014, 0 dodelitvi financne pornoci, za
sofinanciranje udelezbe na Pokalu Nerncije v Freiburgu (1. do 17. 5. 2014) v visini 200
evrov.

Za vse tri realizirane sklepe so bila pripravljena ustrezna Poroiila 0 namenski porabi sredstev
za tekmovanja glede na posamezen sklep.

Pri pregledu dokumentacije smo ugotovili, da imajo v KK Pirueta eno zaposleno osebo in
sicer:
• Pogodba 0 zaposlitvi za zaposlenko je za nedolocen cas od 1. 10. 2007 in je skladna z

veljavno zakonodajo. Tudi plaCilne liste so skladne z veljavno pogodbo 0 zaposlitvi, zneski
se ujemajo, preverili smo pladlne liste za januar 2014 in junij 2014.

Drugih pogodb 0 zaposlitvi v klubu nimajo.

Pregledani so bili naslednji potni nalogi in izplaCila potnih stroskov za tekmovalce in trenerje:
• Nalog st. 2, z dne 19. 6. 2014, za zaposlenko: potovanje z avtom v Pulo, zaracunani so

stroski nocitev (bila je sopotnica) in dnevnice skladno z zakonodajo v visini 32,00 evrov za
3 dni (96,00 evrov). Strosek nocitve 230,40 evrov (skladno z racunorn stevilka 1935-100-
10).

• Nalog stevilka 3, z dne 19. 6. 2014, placane so dnevnice v visini 32,00 evrov za 3 dni,
skupaj: 96,00 evrov, potni stroski, kilometrina 0,37 km, skupaj 159,84 evrov, cestnina
(prilozeni racuni) v visin] 11,32 evrov.

• Potni stroski, potni nalog st. 6, 16. 2.2014, opravljeni kilometri 748 km po 0,37 evrov je
276 evrov, cestnina v visini 52 evrov, hotel v visfni 89 evrov. Skupaj 416,00 evrov.

• Potni stroski, stevilka potnega naloga 7, z dne 6. 9. 2014, stevilo kilometrov 1358 x 0,18, v
visini 244,44 evrov, cestnina 2x50,70 - skupaj 101,40 evrov, skupaj za izpladlo 609,84
evrov.

Pregledani so bili naslednji racuni;
• HP Commerce d.o.o., racun stevilka 00579-432-2, izdan dne 3. 4. 2014, valuta 8. 4. 2014,

placano 8. 4. 2014, v visini 1.689,37 evrov. Stroske za ogrevanje sotora v Sportnem parku
Dornzale, ki ga imajo v upravljanju in za katerega v zameno za kritje stroskov ne placujejo
najemnine. Kolicina na racunu je 1686 litrov olja, kar zadosca za dva do tri mesece
ogrevanja.

Ker KK Pirueta ni edini uporabnik sotora je potrebno urediti stanje na nacin, da se dorece v
kaksnern deleiu kateri od uporabnikov koristi in placuje sportno povrsino glede na casovno
razporeditev koriscenja terminov, da so skladno z dejanskim stanjem.
• Cosmos d.o.o., racun stevilka 2014-215, z dne 29. 3. 2014, rok placila 14. 4. 2014, placano

11. 4. 2014, v znesku 34,65 evrov za racunovodske storitve.

Dokoncno porocilo: Poslovanje Kotalkarskega kluba Piruela v lelih 2014, 2015 2
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• EISSkocaj d.o.o., racun stevilka 20140198, z dne 30. 4. 2014, rok placila 30. 5. 2014, placan
13.5.2014, v visini 278,16 evrov za popravilo razsvetljave v kotalkarski hali.

Odobrena sredstva so namenjena za strokovni kader, sportne objekte in materialne stroske.

Skladno s pogodbo 0 sofinanciranju programov ugotavljamo, da je bilo Kotalkarskemu klubu
Pirueta na podlagi sklepa stevilka 6710-2/2014, z dne 20. 4. 2015, dodeljenih 5.059 tock in
sredstva v visini 10.296,38 evrov na osnovi proracuna Obcine Dornzale za leta 2015. Po
pogodbi 0 sofinanciranju sportnih programov v letu 2015 so bila na koncu dodeljena
sredstva v visini 10.296,38evrov.
Skladno z zapisnikom rednega obcneqa zbora KK Pirueta za leta 2015 lahko izhajamo, da je
bil opravljen program skladen s prijavljenim na podlagi katerega je bilo pridobljeno
sofinanciranje.

Kotalkarski klub Pirueta je pray tako prejel dodatno financno pornoc s strani Obcine Domzale:

• Sklep stevilka 0323-126/2015, z dne 5. 11. 2015, 0 dodelitvi financne pornoci, za
sofinanciranje udelezbe na Pokalu Interland 2015 od 22. do 24. oktobra 2015 v Ober -
Ramstadtu (Nernci]a), odobri 100,00 evrov.

• Sklep stevilka 0323-110/2015, z dne 2. 9. 2015, 0 dodelitvi financne pornoci, za
sofinanciranje udelezbe na svetovnem prvenstvu 2015 v umetnostnem kotalkanju od 14.
do 27. septembra 2015 v Caliju, odobri 100,00 evrov.

• Sklep stevilka 0323-106/2015, z dne 2. 9. 2015, ° dodelitvi financne pornoci za
sofinanciranje udelezbe na Evropskem prvenstvu 2015 v umetnostnem kotalkanju od 24.
avgusta do 1. septembra 2015 dv Ponte Legnu, odobri 200,00 evrov.

• Sklep stevilka 0323-61/2015, z dne 27. 5. 2015, 0 dodelitvi financne pomoci, za
sofinanciranje organizacije 23. tradicionalnega mednarodne tekme »Pirueta 2015«, dne 7.
junija 2015 ter za financiranje udelezbe na mednarodnem tekmovanju od 12. do 16. maja
v Freiburgu, se skupaj odobri 400,00 evrov.

Za vse stiri realizirane sklepe so bila pripravljena ustrezna Poroiiia 0 namenski porabi sredstev
zo tekmovanja glede na posamezen sklep.

Pregledani so bili naslednji potni nalogi in izplacila potnih stroskov za tekmovalce in trenerje
ter racuni:
• Nalog st. 1, z dne 16. 1. 2015,: potovanje z avtom v Italijo, zaracunani so potni stroski v

visini 277,50 evrov, cestnina v visini 53.40 evrov in dnevnice skladno z zakonodajo v visini
44,00 evrov za 2 dni (88,00 evrov). Strosek nocitve 200,00 evrov (skladno z racunorn
stevilka 29).

• Nalog st. 2, z dne 26. 2. 2016: potovanje v Italijo, zaracunani so bili potni stroski v visini
277,50 evrov, cestnina v visini 53,40 evrov in dnevnice skladno z zakonodajo v visini 44,00
evrov za 4 dni (176,00 evrov). Strosek nocitve za 2 osebi v visini 575,90 evrov.

• Racunstevilka 849-0056339, z dne 6. 10. 2015, za Javni zavod za sport Nova Gorica za
najem uporabe kombija, v visini 178,73 evrov.

Naknadno srno, na podlagi zahtevka, prejeli tudi seznam udelezencev in rezultate tekmovanja
Pirueta 2014 in Pirueta 2015 in pa prijave in porocila, ki so bila podlaga za sofinanciranje
programa s strani Obcine Dornzale za leta 2014 in 2015. Na podlagi pregledane
dokumentacije smo ugotovili, da se prijavljeni programi skladajo z izvedenimi.

Dokoncno porocilo: Poslovanje Kotalkarskega kluba Pirueta v lelih 2014. 2015 3
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Zakljucna ocena in mnenje
Ker KK Pirueta ni edini uporabnik infrastrukture (sotora v Sportnem parku Dornzale)
priporocarno, da se uredi stanje in odnosi med upravljavcem in uporabniki, saj KKPirueta
placuje racune za ogrevanje in vzdrzevanje infrastrukture, ki ni v njihovem upravljanju,
ampak so Ie uporabniki.
Poslovanje KK Pirueta, vezano na porabo proracunskih sredstev, je sicer urejeno in
zgledno.

Priporoclla in predlogi ukrepov:
Ureditev odnosa med uporabniki in upravljavcem sotora v Sportnem parku Domiale, ki
ga uporablja tudi KKPirueta.

vrocitl;
zupan Obdne Dornzale, g. Toni Dragar
direktor obcinske uprave, g. EdvardJeselnik
predsednik KKPirueta, g. Anton Grilj
clani Nadzornega odbora

Predsednik Nadzornega odbora
mag. Borut Kurmansek

Dokontno porocilo: Poslovanje Kotalkarskega kluba Pirueta v letih 2014. 2015 4
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OBCINA DOMZALE
Nadzorni odbor
Ljubljanska 69
1230 DOMZALE

Stevilka: 0600-15/2016
Dornzale: 15.2.2017

V skladu z 48. clenorn Statuta Obcine Dornzale (Ur. vestnik ObCineDcmzale, st. 9/11-UPB2) in
14. clenom Poslovnika Nadzornega odbora Obcine Dornzale (Ur. vestnik Obcine Dornzale, st.
2/15) je Nadzorni odbor Obcine Dornzale sprejel

DOKONCNO POROCllO 0 NADZORNEM PREGlEDU

1. Predmet nadzornega pregleda: Rekonstrukcija ceste Radomeljske cete (Radomlje-Rova)

2. Nadzorovana oseba: Obcina Domzale. Ljubljanska cesta 69, 1230 Domzale

3. Odgovorna oseba: Toni Dragar, zupan

4. Nadzorni pregled je opravila delovna skupina v sestavi:
Predsednik(-ca): Bojana Petrovic
Clant-ica): Anton Preskar
Claru-ica): Borut Kurrnansek

5. Prejeta dokumentacija:

- Ureditev krizisca ceste Radorneljske cete-Rovska cesta v Rovah,
- Rekonstrukcija lokalne ceste Radomlje-Rova na odseku od krizisca v Radornljah do
krizisca z Opekarnisko ulico in od konca naselja Trata do naselja Rova,
- Rekonstrukcija lokalne ceste Radomlje - Rova na odseku od konca naselja Trata do
naselja Rova,
- Pogodba za izdelavo projektne dokumentacije med Obcino Dornzale in Appio d.o.o.
z dne 23.9.2013,
- 1. zacasna situacija st. 01/2016:

• Racun Elicom (17/2016,)
- II. zacasna situacija st. 02/2016:

• Racun Elicom (20/2016)
- III. zacasna situacija st. 03/2016:

• Racun Elicom (27/2016)
- Odredbe za izplacilo,

Dokoncno porocilo Rekonstrukcija ceste Radomeljske cete (Radomlje-Rova) Stran 1 od 6
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- Razpisna dokumentaeija Elieom,
- Pogodba Elieom,
- Gradbena pogodba,
- Pogodba nadzor Biro Veritas,
- Ponudbe za nadzor,
- Porocilo 0 izvedbi postopka izbiranja ponudb za izbor,
- Racuni Biro Veritas (0056/2016;0060-2016),
- Operativni zapisniki sestankov (8 kom),
- Koncna situaeija st. 04/2016:

• Racun Elieom (31/2016,)
- Primopredajni zapisnik,
- Banens garaneija Elieom
- Aneks st. 1 h gradbeni pogodbi,
- Racun Biro Veritas (00076-2016),
- Racun Antiriziko 03700299-16 (koordinaeija za varnost na qradbiscu).

6. Ugotovitve:
Glede na to, da je rekonstrukeija eeste Radomeljske cete v Radomljah potekala v vee
fazah in daljsern casovnem obdobju, nam je pred pregledom dokumentaeije g. Bizjak
iz Oddelka za investieije razlozil sosledje dogodkov v vezi investicije.

G. Janez Bizjak je povedal, da je rekonstrukeija eeste med Radomljami in Rovami
potekala v treh (3) fazah.
Vse skupaj seje zacelo v letu 2003. V letu 2007 seje noveliral projekt. Nadzorni pregled
pa se nanasa na tretjo fazo od Trate do krizisca (proti Rovam) v dolzim 350 m in se
izvaja v jeseni 2016.

Postopki za izdajo projektnih dokumentaeij od 2003 do 2013 niso bili predlozeni, saj je
bila ta dokumentaeija unicena. Predlozene so bile ponudbe za projektiranje krizisca
Radomeljske cete - Rovska eesta. Ponudbi sta oddali Appia d.o.o., Ljubljana v visin]
9.552,60 EURz DDV in M-projekt d.o.o., Dornzale v visinl 9.760,00 EURz DDV. V oktobru
2014 pa je bila izdelana novelaeija predhodno izdelane dokumentaeije PZI v vrednosti
2.867,00 EURz DDV. Za to je bila izdana naroCilniea obcine Domzale st. 359-2472014-
2 z dne 1.10.2014.
Izdelana je bila se dopolnitev PZI z narocilnico st. 359-24/2014-5 z dne 31.3.2015 v
vrednosti 988,20 EUR.Izdana je bila tudi naroCilniea st. 359-24/2014-6 z dne 15.2.2016
za spremembo dokumentaeije zaradi izvedbe odvodnega razbremenilnika iz bajerja
Plastenka v vrednosti 707,60 EUR.
Postopek se je zacel v letu 2014, kjer je bila sklenjena ena pogodba in tri narocilnice.
Po oddaji je bil izveden odprti postopek. Bilo je oddanih enajst ponudb. Za
najuqodnejseqa izvajalea je bil izbran Elieom d.o.o. Ljubljanska eesta 106 a, 1230
Dornzale v vrednosti 325.589,83 EUR z DDV. Najcenejsi je bil sieer izvajalee V3 d.o.o.,
Trzaska eesta 2, Ljubljana v vrednosti 305.866,22 EURz DDV, ki pa je bil izlocen, saj ni
zadostil pogoju iz razpisne dokumentaeije za ekonomsko-financno sposobnost, saj v
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letu 2014 njegov prihodek od prodaje ni presegal 1 mio EUR. Projektantski predracun
po projektu Appia d.o.o., je znasal 611.958,19 EURz DDV.

Vrednost pri naslednjih dveh najnizjih ponudnikih pa je sledeca:
- KPL d.o.o., Ljubljana v znesku 328.883,69 EUR,
- CVP d.o.o.Ljubljana v znesku 328.897,61 EUR.

Najvisja pa je bila ponudba Lavaca d.o.o., ljubljana v znesku 361.618,13 EUR.

Pri primerjavi projektantskega in pogodbenega izvedbenega predracuna smo ugotovili
razliko pri strukturi asfalta, ki je bila projektirana 3+6 izvedena pa 3+9 (zaradi tezjeqa
tovora).

Dela so bila priceta v septembru 2016 in bode zakljucena v novembru 2016.

Pregledali smo I. zacasno situacijo 01/2016 za mesec avgust 2016 z dne 1.9.2016 v
vrednosti 61.527,72 EUR z DDV. Na podlagi tega je bil izdan racun st. 17/2016 z dne
12.9.2016 v vrednosti 61.527,72 EURz datumom zapadlosti 12.10.2016. Storitev je bila
opravljena 1.9.2016. Racun je bil prejet 13.9.2016 z valuto na odredbi 13.10.2016.

Pregledali smo II. zacasno situacijo 02/2016 za mesec september 2016 z dne 3.10.2016
v vrednosti 48.492,20 EURz DDV. Na podlagi tega je bil izdan racun st. 20/2016 z dne
4.10.2016 v vrednosti 48.492,20 EUR z datumom zapadlosti 4.11.2016. Storitev je bila
opravljena 30.9.2016. Racun je bil prejet 5.10.2016 z valuto na odredbi 4.11.2016.

Pregledali smo III. zacasno situacijo 23/2016 za mesec oktober 2016 z dne 27.10.2016
v vrednosti 74.405,75 EURz DDV. Na podlagi tega je bil izdan racun st. 27/2016 z dne
27.10.2016 v vrednosti 74.405,75 EUR z datumom zapadlosti 28.11.2016. Storitev je
bila opravljena 27.10.2016. Racun je bil prejet 27.10.2016 z valuto na odredbi
28.11.2016.

Pregledali smo pogodbo za nadzor Biro Veritas st. 4781-1372016 podpisno z dne
28.7.2016 v vrednosti 10.784,80 EUR z DDV. Na podlagi te pogodbe sta bila izdana
racuna st. 0056-2016 z dne 9.9.2016 v vrednosti 2.696,20 EURz DDV. Datum opravljene
storitve prvega racuna je 1.9.2016. Datum prejema prvega racuna je 12.9.2016. Drugi
racun Biro Veritas st. 00060-2016 z dne 16.10.2016 v vrednosti 2.696,20 EUR z DDV.
Datum opravljene storitve na drugem racunu je bila 30.9.2016. datum prejema drugega
racuna je bil18.10.2016.
Odredba za prvi racunje imela datum za izplacilo 12.10.2016, druga odredba pa datum
za izplacilo 17.11.2016.

Pregledali smo gradbeno pogodbo st. 4781-14/2016 med narocnikorn Obcino
Domzale in izvajalcem Elicam d.o.o. Dornzale ter Mapri proasfalt d.o.o., Ljubljana.
Pogodba je bila podpisana dne 11.8.2016. Pogodbena vrednost po ponudbi izvajalcev
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st. 24/2016 z dne 21.6.2016 znasa 325.589,83 EUR z DDV. Rok za izvedbo gradbeno-
obrtniskih del je 90 dni od podpisa pogodbe, administrativnih del pa 110 dni od
podpisa pogodbe. Ponudnik je predlozil bancno garancijo za dobro izvedbo del v
vrednosti 25.000,00 EUR.V desetih dneh po zapisniskern prevzemu objekta se izvajalec
zavezuje predloziti garancijo v vrednosti 25.000,00 EUR za odpravo napak v tri letni
garancijski dobi.

Prav tako smo pregledali osem zapisnikov operativnih sestankov z dne: 18.8.2016,
25.08.2016, 1.9.2016, 8.9.2016, 15.9.2016, 29.9.2016, 13.10.2016, 21.10.2016.
Asfaltiranje je bilo izvedeno predvidoma 24.10.2016.

Pregledali smo koncno situacijo izvajalca Elicom d.o.o. 04/2016 za mesec november
2016 z dne 22.11.2016 v vrednosti 147.740,91 EUR z DDV. Na podlagi tega je bil izdan
racun st. 31/2016 z dne 23.11.2016 v vrednosti 147.740,91 EUR,z datumom zapadlosti
23.12.2016. Storitev je bila opravljena 22.11.2016. Racunje bil prejet 23.11.2016 z valuto
na odredbi 23.12.2016.

Pregledali smo aneks stevilka 1 h pogodbi 4781-14/2016, podpisan 7.11.2016 v visini
14.264,24 EUR z DDV za potrjena dodatna in vee dela (izgradnja novega dovoza za
podjetje Plastenka in za izgradnjo parkirise podjetja Rodex). Ankes je bil izdan na
podlagi dveh ponudb z dne 26.10.2016, izvajalca Elicom in sicer stevilke 13/2016, v
visini 9.380,27 EURz DDV in stevilke 14/20164.903,97 z DDV.

Aneks zajema dve ponudbi, v skupni vrednosti 14.264,24 EUR. Tekom pregleda se
izkaze, da je bila vrednost izvedenih del nizja od predvidene, saj so se stroski izvajalca
pri podjetju Plastenka pokrili ze iz osnovne pogodbe, razliko med osnovno pogodbo
in koncno situacijo pa predstavljajo dodatna dela - meteorni kanal, povecanje tampona
zaradi ilovice ter asfalt namesto tlakovcev pri podjetju Rodex.
Obcina je dela pri dveh zasebnih podjetjih izvedla zaradi nastale skode pri poslovanju,
tekom rekonstrukcije ceste in, ker so bili dolzni povrniti parkirisce pri Rodexu, ter dovoz
pri Plastenki, ki sta bila tekom gradnje unicena, v prvotno stanje.

Povecanje koncne vrednosti investicije je pomenilo tudi povisanje stroska zapore
prometa, ki jo je izvajalo koncesionarsko podjetje KPL d.o.o .. Ljubljana. Iz zacetno
dogovorjenih 3.000 EUR,se je koncni znesek povecal na skoraj 10.000 EUR.

V situacijah nismo nasli podatka 0 manj delih gleda na dejansko izvedene kolicine in
eventualno odpovedanih delih, saj po navadi vedno nastajajo tako vee in manj dela,
napram pogodbenem predracunu in projektantskem predracunu.

Pregledali smo bancno garancijo st. 163081-054 izdano z dne 14.11.2016 za odpravo
napak v garancijski dobi, s strani SKB d.d.
Ugotavljamo, da je bancna garancija izdana v visini 25.000 EUR se predno so bila
pogodbena dela v celotno zakljucena in investicija predana. V pogodbi je navedeno,
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da se v desetih dneh po zapisniskern prevzemu objekta izvajalec zavezuje predloziti
garancijo v vrednosti 25.000,00 EUR za odpravo napak v tri letni garancijski dobi. V
dokumentu ugotavljamo tudi nekaj nejasnosti - citirana vrednost pogodbe znasa
325.589, 83 EUR, v Aneksu h pogodbi pa je zabelezeno. da je koncna vrednost
investicije 339.854,07 EUR,pray tako je citiran prevzem del v vrednosti 184.425,77 EUR,
prevzetih 26.10.2016 kar predstavlja Ie vrednost prvih treh situacij.

Dobili smo pojasnilo, da je bilo v razpisni dokumentaciji navedeno, da do 31.10 velja
garancija za dobro izvedbo posla. Prislo je do zamika pri podpisih. Zato, da se garancija
ne bi prekinjala, so datumi popravljeni in garancija vsebuje zneske samo do 3. situacije
ker je bilo potrebno dokumentacijo predloziti na banko, ki potrebuje za izdajo se 14
dni. V gradbeni pogodbi je bilo navedeno, da se v desetih dneh po zapisniskern
prevzemu objekta izvajalec zavezuje predloziti garancijo v vrednosti 25.000,00 EURza
odpravo napak v tri letni garancijski dobi.
Primopredajni zapisnik je bil izveden 10.11.2016 in v njem ugotavljajo, da bancna
garancija, izdana 14.11.2016 zacne teci 2.11.2016 (do 2.12.2019).
Iz vsega navedenega, menimo, da bancna garancija lahko zacne teci skladno z
gradbeno pogodbo, torej po primopredaji del in odpravi nepravilnosti, ugotovljenih na
primopredaji. Problem, ki bi med tem nastal, ker je garancija za dobro izvedbo posla
potekla 31.10.2016, bi morali resevati pred potekom Ie teo

Pregledali smo komisijsko izveden Primopredajni zapisnik z dne 10.11.2016 ob
prisotnosti odgovornih predstavnikov: Elicoma d.o.o. (izvajalec), Biro Veritasa d.o.o.
(strokovni nadzor), investitorja (Obcina Domzale), JKPProdnika (upravljalec kanalizacije
in vodovoda), EIS Skocaja (upravljalec jayne razsvetljave) in predstavnika Oddelka za
komunalne zadeve Obcine kot upravljalca jayne infrastrukture.

Prisotni so ugotavljali, da je bila gradnja izvedena po projektni dokumentaciji iz
novembra 2013 in decembra 2015. Pray tako so ugotavljali, da je garancija za odpravo
napak izdana in tece od 2.11.2016. (???) Dejansko so, ko ze zgoraj omenjeno, to zadnje
tezko ugotavljali ampak so se vecjernu to dogovorili, saj garancija takrat se ni bila
izdana.

V zapisniku je bilo ugotovljenih 11 pripomb, ki bi morale biti odpravljene do 16.11.2016
in po zagotovilu oddelka za investicije, je bilo to tudi realizirano. V roku. Stem
datumom je bilo vse zakljuceno in predana vsa dokumentacija.

Pregledali smo predlozen racun st. 00076-2016 Biro Veritas d.o.o. z dne 14.11.2016, z
datumom zapadlosti 12.12.2016. Znesek z DDV znasa 5.392,40 EUR.
Pregledali smo racun Antiriziko st. 03700299-16 za koordinacijo za varnost na
qradbiscu, z dne 17.11.2016, z valuto 2.12.2016. Vrednost fakture znasa 915,00 EUR z
DDV.
Nepravilnosti pri izdanih racunih in njihovem placilu, nismo ugotovili.

Dokcncno porodlo Rekonstrukcija ceste Radomeljske cete (Radomlje-Rova) Stran 5 ad 6

1 5



7. Zakljucna ocena in mnenje

Glavne ugotovitve neposredno iz dokumentacije:

Neusklajeni datumi med garancijo za dobra izvedbo del ter primopredajnim
zapisnikom.
Velik razkorak med vrednostjo prajektantskega predracuna po Projektu Appia d.o.o., ki
je znasal 611.958,19 EUR in koncno pogodbeno vrednostjo 339.854,07 EUR (koncna
situacija je bila se za cca 7.000 EUR niija).

8. Priporocila in predlogi ukrepov:

Predlagamo, da se pred vsako izvedbo del opravi strakovno tehnicna revizija
projektne dokumentacije v izogib naknadnim dodatnim stroskorn.
Ponovna preucitev koncesijske pogodbe in dolocitev cen storitev koncesionarja
KPL d.o.o. Ljubljana, s posebnim poudarkom na stroskih zapore cest.
Spostovanje pogodbe in natancno spremljanje datumov, ki so zavezujoci (npr.
bancna garancija).

Predsednik Nadzornega odbora
mag. Borut Kurrnansek

~
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OBCINA DOMZALE
Ljubljanska cesta 6g. 1230 Dornzale
t +386 (0)J 7241 321, f +386 (0)1 72'4 231
e vJozisce@domzaJe.si,www.domzale.s!

URADZUPANA

Nadzorni odbor Obcine Dornzale
ljubljanska cesta 69
1230 Domzale

Stevilka: 0600-15/2016
V Dornzalah, 20. 12. 2016

Zadeva: Ugovor na predhodno porocilo 0 nadzornem pregledu investicije
Rekonstrukcija ceste Radomeljske cete (Radomlje-Rova)

Dne 15.12.2016 smo prejeli Predhodno porodlo 0 nadzornem pregledu investicije
Rekonstrukcija ceste Radomeljske cete (Radomlje-Rova), st. 0600-15/2016, z dne 14.12.2016,
ki ga je pripravila delovna skupina Nadzornega odbora v sestavi Bojana Petrovic - vodja, Anton
Preskar - clan in Borut Kurrnansek - clan.

V nadaljevanju podajamo naslednje ugovore s pojasnili zoper ugotovitve navedene v
Predhodnem porocilu:

l. Projektna dokumentacija za Rekonstrukcijo ceste Radomeljske cete je bila izdelana s
strani izbranega projektivnega podjetja. Njen sestavni del je izdelava projektantskega
predracuna, kot podlaga za planiranje sredstev za izvedbo investicije. Ugovarjamo
navedbi, da je bil projekt slabo pripravljen. Projektno dokumentacijo smo na oddelku,
skupaj z zunanjimi sodelavci. temeljito pregledali. Rezultat pregledaje med drugim tudi
druga struktura asfalta (kar je razvidno iz porocila NO). Na projektantski predracun s
eenami izdelovalca projekta in eene, ki jih je pri tem uporabil projektant, pa Obcina
Dornzale nima vpliva. Ravno tako revizija tehnicne dokumentaeije ne bi odpravila
projektantsko oeeno izvedbe investicije. Saj gre v tem primeru za cene, ki jih projektant
pridobi iz povprasevanja na trgu, te cene pa nikakor niso primerljive s cenami, ki jih
pridobimo na javnem razpisu. S tovrstnim razkorakom se prakticno srecujerno pri vsaki
investiciji, kar seveda ne pomeni, da se projektna dokumentacija ne pregleda oziroma
ne revidira.

2. Pri stroskih zapore ceste Obdna Dornzale ugovarjamo navedbi 0 negospodarnem
ravnanju. Potrdili smo cene zavarovanja qradbisca v casu gradnje s polovicno in deloma
delno popolno zaporo prometa in rocnirn usmerjanjem po predhodni izdelavo

Davcna stevilka. 51 62862006
Malicna stevilka. 5880513000
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elaborata cestne zapore. V razpisu je bila dolocena fiksna cena, ki je izenacila vse
ponudnike v primerjavi predlaganih ponudb, s cimer, kot to doloca ZJN-
3, zagotavljamo enakopravnost ponudb. Pri realizaciji projekta je izvajalec zapore -
koncesionar vzdrievanja javnih cest v Obcini Dornzale podjetje KPL d. d Ljubljana, ob
zakljucku projekta izstavil racun za izvedbo zapore. To ni bila podrazitev cestne zapore,
pac pa koncni racun, izdelan na podlagi cen iz koncesijske pogodbe za vzdrzevanje cest.

3. Banens garancija za dobro izvedbo posla je po javnem razpisu veljala do 31.10.2016.
Ker je bil izvajalec Elicom d. o. o. opozorjen, da mu potece garancija, vsa dela glede
izvedbe ceste pa so bila prakticno ze narejena, je bila odlocitev, da se izda garancija za
odpravo napak v garancijski dobi z 2.11.2016 smiselna, ker je stem zagotovljena
kontinuiteta garancij in se garancija ni prekinjala v primeru, ce bi bile ugotovljene
nepravilnosti in bi bilo potrebno garancije unovCiti. Stem smo spostovali pod pisano
pogodbo med narocnikorn in izvajalcema. Medtem je bila izvedena primopredaja, kjer
je bila garancija s strani banke realno ze odobrena, pisno potrdilo pa je prislo kasneje.
Do nastetih razlik v datumih je prislo zaradi razlicneqa casa, ko banka izvajalcu odobri
garancijo in potrdila 5 strani banke za izdan koncni dokument, ki je bil daljsi od
pricakovaneqa.

Lepo pozdravljeni.

Vrociti:
Naslovnik f
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OBCINA DOMZALE

Nadzorni odbor
Ljubljanska 69
1230 DOMZALE

Stevilka: 0600-14/2016
Dornzale: 07.06.2017

V skladu z 48. denorn Statuta Obcine Dornzale (Ur. vestnik Obcine Dornzale, st. 9/11-UPB2) in
14. clenorn Poslovnika Nadzornega odbora Obdne Dornzale (Ur. vestnik Obcine Domzale, st.
2/15) je Nadzorni odbor Obcine Dornzale sprejel

DOKONCNO POROCILO0 NADZORNEM PREGLEDU

1. Predmet nadzornega pregleda:

ZAKUUCNI RACUN OSCINE DOMZALE ZA LETO 2015

1118
2. Nadzorovane osebe:

OBCINA DOMZALE, Ljubljanska cesta 69, 1230 Dornzale

3. Odgovorne osebe:

Zupan Obcine Dornzale Toni Dragar

4. Nadzorni pregled je opravila delovna skupina v sestavi:

Predsednica:
Marina Zupancic

Clan:
Roman Straiar
Clan:
Zoran Kramiar:
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5. Pregledana dokumentaciia

Ciani nadzornega odbora so bili v predmet nadzornega pregleda imenovani na
podlagi sklepa 0 nadzoru stevllka 0600-1412016 dne 29.06.2016. Ob vpogledu v odlok
st. 0072-8/2016 so se odlocili, da bodo preverjali posamezne postavke in sicer v okviru
spodaj navedenih kontov:

1. Konto 402009: izdatki za reprezentanco : realizacija 2015 v znesku 12.658 EUR
(nacrtovan proracun 2015 v znesku 11.000 EUR . Indeks real/proracun 115)

2. Konto 402100: uniforme in sluzbena obleka : realizacija 2015 v znesku 23.688 EUR
(nacrtovan proracun 2015 v znesku 5.000 EUR ; indeks real/proracun 474)

3. Konto 402122: protokolarna darila, promocijski ogledi ... : realizacija 2015 v znesku
83.194 EUR (nacrtovan proracun 2015 v znesku 4.380 EUR; indeks real/proracun1899)

4. Konto 402501: tekoce vzdrzevanje stanovanjskih objektov : realizacija 2015 v znesku
23.078 EUR (nacrtovan proracun 2015 v znesku 6.000 EUR . Indeks real/proracun 385)

5. Konto 402503: tekoce vzdrzevanje drugih objektov : realizacija 2015 v znesku 46.339
EUR (nacrtovan proracun 2015 v znesku 1.237.137 EUR . Indeks real/proracun 4)

6. Konto 413300: tekoci transferji v jayne zavode - sredstva za place in druge izdatke
zaposlenim: realizacija 2015 v znesku 280.171 EUR ( nacrtovan proracun 2015 v znesku
1.154.380 EUR . Indeks real/proracun 24)

7. Konto 420401: novogradnje : realizacija 2015 v znesku 2.093.137 EUR ( nacrtovan
proracun 2015 v znesku 3.349.662 EUR . Indeks real/proracun 62)

2/1 R
Vsled tega je Nadzorni odbor od pristojnega oddelka zahteval IZPIS konto kartic
402009,402100. 402112, 402501, 402503, 413300 in 420401 v elektronski obliki. Le te je v
dogovorjenem roku pridobil in na podlagi izpisa so se Ciani nadzornega odbora odlocili. da
bode pregledali naslednje izbrane postavke.

1. Konto 402009: izdatki za reprezentanco : realizacija 2015 v znesku 12.658 EUR
(nacrtovan proracun 2015 v znesku 11.000 EUR . Indeks reailproracun 115)

~ PR/00348/2015 04.02.2015 znesek 1.216,91 EUR
~ PR/02758/2015 29.5.2015 znesek 1.292,05 EUR
~ Skupaj v pregledu 2.508,96 EUR, 20% celotne realizirane postavke

2. Konto 402100: uniforme in sluzbena obleka : realizacija 2015 v znesku 23.688 EUR (
nacrtovan proracun 2015 v znesku 5.000 EUR . Indeks real/proracun 474)

• PR/03388/2015 26.06.2016 znesek 461,77 EUR
• PR/05542/2015 17.9.2015 znesek 8.159,85 EUR
• SKUPAJ 8.621,62 EUR, 36% realizirane postavke

3. Konto 402112: protokolarna darila, promocijski ogledi ... : realizacija 2015 v znesku
83.194 EUR ( nacrtovan proracun 2015 v znesku 4.380 EUR . Indeks real/proracun1899)

• PR/09641/2014 09.02.2015 znesek 4.380,00 EUR
• PR/03427/2015 26.6.2015 znesek 4.000,00 EUR
• PR/04010/2015 13.07.2015 znesek 2.050,00 EUR
• PR/05043/2015 31.08.2015 znesek 245,00EUR
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• PR/06125/2015 14.09.2015 znesek 5.713,00 EUR
• PR/07062/2015 19.11.2015 znesek 885,00 EUR
• PR/08039/2015 28,.12.2015 znesek 511,02 EUR
• Skupaj v pregledu 17.784,02 EUR, 21% realizirane postavke

4. Konto 402501: tekoce vzdrzevanje stanovanjskih objektov : realizacija 2015 v znesku
23.078 EUR (nacrtovan proracun 2015 v znesku 6.000 EUR . Indeks real/proracun 385)

• PR/03989/2015 dne 13.7.2015 znesek 1.465,37 EUR
• PR/04134/2015 dne 17.7.2015 znesek 3.390,26 EUR
• PR/07605/2015 dne 11.12,.2015 znesek 1.767,17 EUR
• PR/08031/2015 dne 28.12.2015 znesek 1.655,15 EUR
• PR/08098/2015 dne 30.12.2015 znesek 360,00 EUR

• Skupaj 8.637,95 EUR, 37% realizirane postavke

5. Konto
EUR

402503 : tekoce vzdrzevanje drugih objektov : realizacija 2015 v znesku 46.339
(nacrtovan proracun 2015 v znesku 1.237.137 EUR . Indeks real/proracun 4)

• PR/00937/2015 dne 18.3.2016 znesek 13.788,44 EUR
PR/02846/2015 dne 04.06.2015 znesek 500,50 EUR
PR/07006/2015 dne 18.11.2015 znesek 8.656,16 EUR
PR/08094/2015 dne 30.12.2015 znesek 3.308,40 EUR
Skupaj 26.253,24 EUR, 57 % realizirane postavke

•
•
•
•

6. Konto 413300: tekoci transferji v javne zavode - sredstva za place in druge izdatke
zaposlenim: realizacija 2015 v znesku 280.171 EUR ( nacrtovan proracun 2015 v znesku
1.154.380 EUR . Indeks real/proracun 24)

• PR/02960/2015 dne 11.5.2015 znesek 11.421,00 EUR
• PR/03145/2015 dne 10.6.2015 znesek 6.244,00 EUR
• PR/03986/2015 dne 13.7.2015 znesek 151,78 EUR
• PR/04047/2015 dne 13.7.2015 znesek 1.400,00 EUR
• PR/08763/2015 dne 22.12.2015 znesek 2.173,55 EUR
• PR/08053/2015 dne 28.12.2015 znesek 5.143,00 EUR
• PR/0890l/2015 dne 31.12.2015 znesek 20.000,00 EUR
• Skupaj 46.533,33 EUR, 17% realizirane postavke

3/1R

7. Konto 420401: novogradnje : realizacija 2015 v znesku 2.093.137 EUR ( nacrtovan
proracun 2015 v znesku 3.349.662 EUR . Indeks realiproracun 62)

• Kolesarska steza PR/05187/2015 dne 11.8.2015 znesek 41.517,69 EUR
• Kolesarska steza PR/05187/2015 dne 10.9.2015 znesek 10.918,82 EUR
• Kolesarska steza PR/07894/2015 dne 27.11.2015 znesek 50.186,11 EUR
• Kolesarska steza PR/07894/2015 dne 23.12.2015 znesek 15.675,13 EUR
• Semaforizacija kriiisca Obrtniska PR/06290/2015 dne 21.10.2015 znesek

40.400,80 EUR
• Pitnik PR/03884/2015 dne 10.7.2015 znesek 3.806,40 EUR
• Pitnik TD/03884/2015 dne 10.7.2015 znesek -686,40 EUR
• Pitnik PR/03885/2015 dne 10.7.2015 znesek 2.701,24 EUR
• Pitnik TD/03885/2015 dne 10.7.2015 znesek-487,l1 EUR
• Skupaj 164.032,68 EUR, 8% realizirane postavke

Obrazec 3 NO 20J4-201R

2 1



6. Ugotovitve

POSTAVKA 1 : IZDATKI ZA REPREZENTANCO

Konto 402009: izdatki za reprezentanco : realizacija 2015 v znesku 12.658 EUR (
nacrtovan proracun 2015 v znesku 11.000 EUR . lndeks real/proracun 115)

~ PRILOGA 1 : PR/00348/2015 04.02.2015 znesek 1.216,91 EUR- racun izdal Simon
Pavli s.p. dne 02.01.2015, po ponudbi 02.01.2015, narocilnica 2015-0063 z dne
24.1.2015, ponudba 02.01.2015

~ PRILOGA 2 : PR/02758/2015 29.5.2015 znesek 1.292,05 EUR - racun izdal Simon
Pavli s.p. 24.4.2015, dobavnica in ponudba 17.3.2015, narocilnlca 18.3.2015

~ Skupaj v pregledu 2.508,96 EUR,20% celotne realizirane postavke

o PRILOGA 1 : Postavka PR/00348/2015 04.02.2015 znesek 1.216,91
EUR (P1)

NO ugotavlja, da je Simon Pavli s.p. izdal racun 001/2015 dne 02.01.2015. Tega dne je bil

predracun 001/2015 s strani Trgovine Pavli v znesku 1.241,74 EUR, prav tako pa je bila

dne 02.01.2016 opravljena dobava blaga v znesku 1.216,91 EUR. Narocilnica s strani

obCine Domiale je bila izdana dne 26.01.2015 pod zaporedno stevilko 2015-0063 v

znesku 1.241,74 EUR. Narocilnica za blago je bila torej izdana 24 dni po prejemu blaga. 4118

Med zaracunanirni postavkami je bilo 6 litrov soncnicneqa olja, 12 kilogramov riza, 24

komadov 0,5kg testenin ter 71 litrov mleka. Nadzorni odbor se je zato odlocil, da oddelek

za prernozenjske zadeve pojasni namen nabave zgoraj navedenega blaga.

o PRILOGA 2 : Postavka : PRl02758/2015 29.5.2015 znesek 1.292,05
EUR (P2)- racun izdal Simon Pavli s.p. 24.4.2015, dobavnica in ponudba
17.3.2015, narocilnica 18.3.2015

No ugotavlja, da je narocilnica izdana en dan po prejemu blaga in je poznaval za

odgovorne pojasnitev in jih pozval tudi na pojasnitev navedenega casovnega razkoraka

razkoraka in pojasnitve, komu je obcina ponudila 100 I nabavljenega mleka.

Navedena vprasanja smo poslali v skupu skupnih vprasan] dne 11.1.2017 in od iupana

Obcine Domfale dne 19.01.2017 pod stevilko 0600-14/2016 dobili pojasnilo :

., Da je blago iz postavke P1 in P2 namenjeno reprezentanci

~ Da so prehrambno blago donirali organizaciji Anina zvezdica

~ Da narocilnica ni bila izdana zaradi tehnicnih tezav z racunovodskirn programom

~ Da je 100 I mleka kupljeno za potrebe reprezentance Obcine Dornzale

Po pregledu pojasnil Obcine Dornzale nadzorni odbor meni, da pojasnila niso zadostna za

pojasnitev navedenih poslovnih dogodkov in sicer :
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• Obcina Dornzale ni predlozila nobene zahvale organizacije Anina zvezdica, ki bi

dokazovala prejem prehrambnih izdelkov

• Da trditve 0 tezavah z racunovodskirn programom pO mnenju nadzornega odbora ne

drzijo, saj bi V tem primeru Obcina Dornzale med 02.01. in 26.01.2016 ne izdajala

narocilnic, kar pa ne drzl. kotje vidno iz drugih pridobljenih dokumentov

• Reprezentanca je namenjena pogostitvi gostov in ne zaposlenih v obcini Domzale.

Obcina ni pojasnila, na katere poslovne dogodke naj bi se nanasali navedeni nakupi ..

Zato nadzorni odbor v tem delu meni, da je obcina Domzale sredstva reprezentance porabila
nenamensko. Obcina Dornzale ima obcasno tezave 5 pravocasno izdajo narocilnic, kar ji je
ocitano tudi v zapisu notranje revizije in temu mnenju se nadzorni odbor pridruzuje.

POSTAVKA 2: UNIFORMA IN SLuiBENA OBLEKA

Konto 402100: uniforme in sluzbena obleka : realizacija 2015 v znesku 23.688 EUR
( nacrtovan proracun 2015 v znesku 5.000 EUR . Indeks real/proracun 474)

• PRILOGA 19: PRj03388j2015 26.06.2016 znesek 461,77 EUR
• PRILOGA 20: PR/05542j2015 17.9.2015 znesek 8.159,85 EUR
• SKUPAJ 8.621,62 EUR, 36% realizirane postavke 5118

• PRILOGA 19: UNI&FORMA d.o.o. PRj03388j2015 26.06.2016 znesek 461,77
EUR

Ponudba za en komplet uniforme za praporscaka KOZB Jarse Rodica je bila dana

19.05.2015, narocilnica izdana pod stevilko 2015-0482 dne 20.5.2015, dobavnica in racun

pa 22.5.2015. Zneski na dokumentih so se ujemali. NO ni zaznal nepravilnosti.

• PRILOGA 20: MI STAR d.o.o., PR/05542/2015 17.9.2015 znesek 8.159,85 EUR
Gre za nakup 2 kosov kernicnih oble. Ponudba je bila dana 06.05.2015, pogodba med

obcino in MI STAR d.o.o. sklenjena 27.5.2015, odprema24.7.2015, racun 04.08.2015.

Zneski na dokumentih so se ujemali. NO ni zaznal nepravilnosti.
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POSTAVKA 3: PROTOKOLARNA DARILA IN PROMOCIJSKI OGLEDI

Konto 402112: protokolarna darila, promocijski ogledi ... : realizacija 2015 v znesku 83.194
EUR ( nacrtovan proracun 2015 v znesku 4.380 EUR . Indeks real/proracun1899)

• PRILOGA 3 : PR/09641/2014 09.02.2015 znesek 4.880,00 EUR (uredba 09.02.2015,
Radio Glas Ljubljana, 07.1.2015 za 4.880 Eur, narocilnica 01.12.2014, ponudba
20.11.2014; gre za paket novoletni oder

• PRILOGA 4 : PR/03427 /2015 26.6.2015 znesek 4.000,00 EUR (uredba 26.6.2015,
zahtevek Zdruzenje borcev za vrednote NOB Dornzale 22.5.2015 za 4.000 EUR)

• PRILOGA 5: PR/04010/2015 13.07.2015 znesek 2.050,00 EUR (uredba 13.7.2015,
racun Katering Kovac za 500 kos pogostitve, boqrac po 4,10 EUR, kern. ob uradni
otvoritvi doma krajanov DOB, narocilnica 01.06.2015

• PRILOGA 6 : PR/05043/2015 31.08.2015 znesek 245,00EUR (uredba 31.8.2015,
racun Kocman Marjan 30.7.2015, narocilnica 15.7.2015, zlata poroka Voldni)

• PRILOGA 7 : PR/06125/2015 14.09.2015 znesek 5.713,00 EUR (uredba 14,.9.2015,
promocijske aktivnosti GH Center, racun izdan s stani KD F.Bernik v znesku 5.713
EUR na podlagi pogodbe med ObCino Dornzale in KD F.Bernik dne 21.8.2015)

• PRILOGA 8 : PR/07062/2015 19.11.2015 znesek 885,00 EUR (odredba 19.11.2015,
racun Blaz Kriznar za izdelavo kozokka dne 04.10.2016, narociinica 02.10.2016)

• PRILOGA 9 : PR/08039/2015 28,.12.2015 znesek 511,02 EUR (odredba 28.12.2015,
racun Ravnik Marko, Jamarski dom, 25.11.2015, narocilnica 16.11.2015, povracilo
reprezentance svetniski skupini DeSUS)

6118

• Skupaj v pregledu 17.784,02 EUR,21% realizirane postavke

• PRILOGA 3 : PR/09641/2014 09.02.2015 znesek 4.880,00 EUR (uredba
09.02.2015, Radio Glas Ljubljana, 07.1.2015 za 4.880 Eur, narocilnica 01.12.2014,
ponudba 20.11.2014 - NO ni zaznal nepravilnosti

• PRILOGA 4 : PR/03427/2015 26.6.2015 znesek 4.000,00 EUR (uredba 26.6.2015,
zahtevek Zdruzenje borcev za vrednote NOB Domzale - 22.5.2015 za 4.000 EUR)

NO je pregledal zahtevek Zdruzenja borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja

Domzale v zvezi z organizacijo proslave ob Dnevu upora dne 27.4.2015 na Zejah, NO

ugotavlja, da je Obcina Oornzale zahtevku ugodila na podlagi priporocila sklepa Odbora

za obcinska priznanja z dne 10.9.2014 in podpisane pogodbe z organizatorjem dne

15.4.2015, vse v dogovorjeni visini. NO pa ugotavlja, da so nekateri priloieni dokumenti s

katerimi ZBVNOBO uveljavlja zahtevek milo receno nenavadni. Zdruzenje je sklenilo

donatorsko pogodbo s PGD Zeje, ki v resnici pomeni pogodbo 0 najemu in ureditvi

dvorane- znesek 1.070 EUR (PGD Zeje so sicer izstavile racun), KD MPZ Radomlje je

zaracunal!l! donacijo za nastop v visin: 250 EUR, prav tako je s KD Godba sklenjena

donacija za nastop v visin] 400 EUR in celo napovedovalka Anzin Jeretina Dragica kot

fizicna oseba ima s ZBVNOBO sklenjeno pogodbo 0 donaciji v visini 180 EUR. Preostali

izvajalci pa so Zdruzenju izstavili racune, kjer so opisali in zaracunali svoje dejansko delo.
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Ce je donacija darilo, ki je dana brez povratne ugodnosti, potem je odlocitev 0 donaciji

stvar tistega, ki donira. Fizicni osebi pravna oseba v nacelu ne more donirati brez

obracuna dohodnine, saj Ie to pomeni darilo fizicni osebi .

.,. Glede na to, da je v drugem denu medsebojne pogodbe (med obcino in

zdruzenjern) zapisano , da je organizator dolzan ravnati v skladu z veljavno

zakonodajo in, da se sredstva, za katere so bila dodeljena morajo porabiti

namensko, se je NO odlocil. da bo Obcino Domiale povprasal 0 razlagi povracila

donacij.

V odgovoru Obdne Domzale pod ie navedeno stevilko 0600-14/2016 je obcina zapisala, da

je bilo zanjo vafno. da so se sredstva porabila za namen nacrtovane postavke in, da je bila

storitev opravljena. Hkrati so zapisali, da so ob pregledu te postavke ugotovili, da bode

morali korigirati pogodbo in jo prilagoditi znacilnostim javnega narodla. Nadzorni odbor na

podlagi tega odgovora meni, da so na Obcini Dornzale zaznali nepravilnost in tudi, da v

bodoCih poslovnih dogodkih ne nameravajo ponavljati.

• PRJLOGA 5: PR/04010/2015 13.07.2015 znesek 2.050,00 EUR (uredba 13.7.2015,
racun Katering Kovac za 500 kos pogostitve, boqrac po 4,10 EUR, korn, ob uradni
otvoritvi doma krajanov DOB, naroCilnica 01.06.2015 - NO ni zaznal
nepravilnosti,

• PRJLOGA 6 : PR/05043/2015 31.08.2015 znesek 245,00EUR (uredba 31.8.2015,
racun Kocman Marjan 30.7.2015, narocilnica 15.7.2015, zlata poroka VolCini) -
NO ni zaznal nepravilnosti 71lS

• PRILOGA 7 : PR/06125/2015 14.09.2015 znesek 5.713,00 EUR (uredba 14,.9.2015,
promocijske aktivnosti GH Center, racun izdan 5 stani KD F.Bernik v znesku 5.713
EUR na podlagi pogodbe med Obcino Dornzale in KD F.Bernik dne 21.8.2015)

No ugotavlja, da sta Obcina Domzale ter Kulturni dom sklenili, da bo KD za obcino izvedel

aktivnosti v zvezi s tiskom promocijskega material, oqlasevanjem in organizacijo

slavnostne prireditve. NO ugotavlja, da je opis tako splosen, da ni rnoqoce sklepati koliko

kosov promocijskega materiala je bilo tiskano, kdaj je bila slavnostna prireditev in na

kaksen nacin je bila oqlasevana Garazna hisa in je zato zahteval, da se mu predajo

potrdila 0 dejansko izvedenih aktivnostih.

> V odgovor na zastavljeno vprasanje je zupan Toni Dragar pod st .0600-14/2016

posredoval letak oz. brosuro ter izpis iz spletne strani 0 samem dogodku

otvoritve ter zapisal tudi, da je 510 za notranje in-house narocilo.

Nadzorni odbor se je z navedeno izvedbo tega dogodka ukvarjal predvsem z vidika

morebitnega prenosa nacrtovanih sredstev na druge proracunske postavke. Glede na to, da je

KD F.Bernik v lasti ObCine Dornzale, ki tako ali tako zagotavlja sredstva za delovanje tega

zavoda, lahko Z stalisca varovanja lastnega proracuna potrjujemo dodelitev narocila 0 izvedbi

promocijskih aktivnosti svojemu lastnemu zavodu. Ker pa Obcina Dornzale kljub izrecnemu

vprasanju 0 stevilu kosov promocijskega grad iva na to ni odgovorila in pray tako ni navedla,

koliko so posamezne postavke v izvedenem narocilu znasale, nadzorni odbor ne more

potrditi, da je bilo to narocilo tudi ekonornicno.
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• PRILOGA 8 : PRj07062/2015 19.11.2015 znesek 885,00 EUR (odredba
19.11.2015, racun Blaz Kriinar za izdelavo kozokka dne 04.10.2016, narocilnica
02.10.2016)

NO ni imel pripomb, razen te, da iz celotne dokumentacije ni bilo vidno, kje ta kozolcek
stoji in se je odlocil, da to poizve.
Obcina Domzale je v odgovoru 0600-14/2016 pojasnila, da se sredstva za navedeno
postavitev krijejo iz postavke 06201- Odskodnina KS DOB, kot kolektivna odskodnina
krajanom Doba zaradi postavitve zbirnega centra za komunalne odpadke. Hkrati je
pojasnila tudi, kje je kozolcek fizicno umescen in naCin prevzema. Nadzorni odbor po
prejetem pojasnilu ni zaznal nobenih nepravilnosti iz tega naslova.

• PRILOGA 9 : PR/08039/2015 28,.12.2015 znesek 511,02 EUR (odredba
28.12.2015, racun Ravnik Marko, Jamarski dom, 25.11.2015, narodlnica
16.11.2015, povradlo reprezentance svetniski skupini DeSUS)

» NO se odloci, da bo Obcino Domiale pozval, da obrazlofi kriterije po katerih
financira posamezne svetniske skupine, da preveri kriterij in podlago za tovrstno
financiranje.

Obcina je v odgovoru na to vprasanje obsirno pojasnila podlago za financiranje svetniskih
skupin in nadzorni odbor vsled tega meni, da je bilo povracilo stroskov upraviceno.

8/J 8

POSTAVKA 4: TEKOCE VZDRZEVANJE STANOVANJSKIH OBJEKTOV

Konto 402501: tekoce vzdrievanje stanovanjskih objektov : realizacija 2015 v znesku
23.078 EUR (nacrtovan proracun 2015 v znesku 6.000 EUR . Indeks real/proracun 385)

• PRILOGA 10: PRj03989/2015 dne 13.7.2015 znesek 1.465,37 EUR: :
• PRILOGA 11: PR/04134/2015 dne 17.7.2015 znesek 3.390,26 EUR
• PRILOGA 12: PR/07605/2015 dne 11.12,.2015 znesek 1.767,17 EUR
• PRILOGA 13: PR/08031/2015 dne 28.12.2015 znesek 1.655,15 EUR
• PRILOGA 14: PR/08098j2015 dne 30.12.2015 znesek 360,00 EUR
• Skupaj 8.637,95 EUR, 37% realizirane postavke

PRILOGA 10 : Racun Metalka Stanovanjske storitve d.o.o. PRj03989/2015 dne
13.7.2015 znesek 1.465,37 EUR: :

Na racunu je zaracunana storitev zavarovanja, centralnega upravljanja in vodenja

rezervnega sklada za skupno 27 stanovanj. Navedene storitve je po 30.clenu

Stanovanjskega zakona dolzan placati lastnik prostorov. NO ni preverjal lastnistva

za posamezni prostor, v nacelu pa je ob predpostavki, da je lastnistvo potrjeno,

strosek utemeljen.

PRILOGA 11: RACUN Aktiva Upravljanje d.o.o. PR/04134/2015 dne 17.7.2015 znesek
3.390,26 EUR
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Na racunu so zaracunane storitve zavarovanja, upravljanja in vodenja rezervnega sklada

za skupno 90 stanovanj, najemnih stanovanj ter poslovnih prostorov. Navedene storitve je

po 30.Clenu Stanovanjskega zakona dolzan placati lastnik prostorov. NO ni preverjal

lastnistva za posamezni prostor, v nacelu pa je ob predpostavki, da je lastnistvo potrjeno,

strosek utemeljen.

Navedeni racun pa vkljucuje tudi tekoce stroske. kot so elektrika, smetarina, ogrevanje itd.

za nekatera stanovanja in poslovne prostore, zato se dani nadzornega odbora

dogovorimo, da zahtevamo dodatne pojasnila, zakaj obcina placuje tekoce stroske za

naslednje enote :

• Poslovni prostor Ljubljanska 34, Dornzale , stavba 1626, objekt 0143, enota 03348-
904

• Poslovni prostor Ljubljanska 36, Dornzale , stavba 1624, objekt 0131, enota 03263-
901

• Poslovni prostor Ljubljanska 36, Dornzale , stavba 1624, objekt 0131, enota 03268-
909

• Poslovni prostor Ljubljanska 36, Dornzale , stavba 1624, objekt 0131, enota 03271-
912

• Stanovanje Ljubljanska 87, Dornzale , stavba 5455, objekt 0288, enota 08690-11
• Stanovanje Perkova 2, Dornzale , stavba 1833, objekt 0142, enota 03341-4
• Stanovanje Perkova 2, Dornzale , stavba 1833, objekt 0142, enota 03341-9

PRILOGA 12: Metalka Stanovanjske storitve d.o.o. PR/0760S/2015 dne 11.12.2015
znesek 1.767,17 EUR

Na racunu so zaracunane storitve zavarovanja, upravljanja in vodenja rezervnega sklada

za skupno 27 stanovanj ter poslovnih prostorov. Navedene storitve je po 30.clenu

Stanovanjskega zakona dolzan placati lastnik prostorov. NO ni preverjal lastnistva za

posamezni prostor, v nacelu pa je ob predpostavki, da je lastnistvo potrjeno, strosek

utemeljen.

Navedeni racun pa vkljucuje tudi tekoce stroske, kot so elektrika, smetarina, ogrevanje itd.

za enD stanovanje .

.,.. Na vprasanje 0 enem od zasedenih vprasan] je nadzorni odbor pridobil pojasnilo,

da ga najema fizicna oseba. Zato se nadzorni odbor odloci, da obCini poda

priporocilo v zvezi z pravocasno prijavo najemnikov in posledicno takojsnjo

preusmeritev tekocih stroskov na najemnine.

9/18

PRILOGA 13: MIK d.o.o. PR/08031/2015 dne 28.12.2015 znesek 1.655,15 EUR
Gre za projekt Varna Hisa in zato nadzorni odbor ne navaja naslova. Narocilnica, ponudba

in racun so med seboj vrednostno in casovno skladni. NO ni zaznal nepravilnosti.

PRILOGA 14: Ales Grobelnik s.p. PR/08098/2015 dne 30.12.2015 znesek 360,00 EUR
Gre za projekt Varna Hisa in zato nadzorni odbor ne navaja naslova. Narocilnica, ponudba

in racun so med seboj vrednostno in casovno skladni. NO ni zaznal nepravilnosti.
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POSTAVKA 5: TEKOCE VZDRZEVANJE DRUGIH OBJEKTOV

Konto 402503: tekoce vzdrzevanje drugih objektov : realizacija 2015 v znesku 46.339 EUR
(nacrtovan proracun 2015 v znesku 1.237.137 EUR . Indeks real/proracun 4)

• PRILOGA 15 : PR/00937/2015 dne 18.3.2016 znesek 13.788,44 EUR ( odredba za
izplacilo 18.3.2015, racun EIS Skocaj d.o.o. 22.01.2015, semaforizacija kriiisca
Gubceva-Solska)

• PRILOGA 16: PR/02846/2015 dne 04.06.2015 znesek 500,50 EUR (odredba
04.6.2015, za Krian Dusan, upravnik trzneqa prostora, JN)

• PRILOGA 17 : PR/07006/2015 dne 18.11.2015 znesek 8.656,16 EUR (odredba
18.11.2015 po racunu Veronike Vokini z dne 23.9.2015, inox nadsresnlca na
postaji Rodica Jarse, narocilnica 08.09.2015, predracun 04.9.2015)

• PRILOGA 18: PR/08094/2015 dne 30.12.2015 znesek 3.308,40 EUR (odredba
30.12.2015, Grega Sajn , racun 27.11.2015, obnova spomenika NOB na Bukovcevi
ulici na VIRu, narocilnica 25.09.2015, prilozen predracun)

• Skupaj 26.253,24 EUR, 57 % realizirane postavke

PRILOGA 15 : PR/00937/2015 dne 18.3.2016 znesek 13.788,44 EUR ( odredba za izplaci!o
18.3.2015, racun EISSkocaj d.o.o. 22.01.2015, semaforizacija krizisca Gubceva-Solska)
NO je na podlagi obsirneqa predlozeneqa gradiva ugotovil, da :

• Je Obcina Dornzale na Portalu javnih naroCiI objavila narocilo Vzdrievanje prometne
signalizacije na obrnoqu obcine Domzale 2014-2017 pod oznako JN7962/2014 v
ocenjeni vrednosti 200.000 EURz vkljucenirn DDVjem

• Predlozeno je bilo besedilo javnega razpisa
• Da je bil edini ponudnik podjetje EIS SKOCAJ d.o.o., ki je po mnenju razpisne kornisije

predlozil vsa potrebna dokazila in da je bil kot tak tudi izbran v IN
• Da je ponudnik EIS SKOCAJ d.o.o. navedel ponudbene cene za material 48.723,10

EUR, ceno vzdrzevanja 15.431,17 EUR, rezijske ure za vozila 429,51 EUR in rezijske ure
delavci 242,02 EUR, skupno torej 64.826,11 z DDV

• Da je predlozil cenik materiala po postavkah
• Da je predlozil cenik storitev po postavkah
• Da je predlozil cenik rezijsklh ur po vozilih in delavcih
• Predlozil garancijo za resnost ponudbe
• Predlozena je obsirna slikovna dokumentacija 0 semaforiziranih krizisCih v Obcini

Dornzale
NO je pregledal racun 20150026 EIS SKOCAJ d.o.o. zaracunan 22.01.2016 v skupni visini
13.788,44 EUR.V tem racunu so zaracunane naslednje postavke :

1. Dobava in montaza 10 kos signalnih dajalnikov za vozila 3 delni Fi 300 LED
po 589 EURza kos brez DDVja

2. Dobava in rnontaza 4 kos signalnih dajalnikov za pesce 2 delni Fi 210 LED
po 529 EURza kos brez DDVja

3. Dobava in montaza 8 kos signalnih dajalnikov za pesce 2 delni Fi 210 LED
po 412 EURza kos brez DDVja

Obrazec 3 NO 20J4-20)R
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NO se odloci, da zahteva pojasnilo, zakaj niso cene materiala zaracunane posebej, cene
storitev pa posebej, tako, kot je to navedeno pri javnem razpisu. NO si ne zna pojasniti
nastalih razlik po spodaj navedenem obracunu in bo podal zahtevo za pojasnitev postavk, kot
je navedeno spodaj.

A. 3 delni dajalniki fi 300 H so bili vracunani v IN po 424,10 EUR za kos brez DDVja.
Razlika med zaracunano ceno in dogovorjeno ceno je torej 164,90 EUR po
komadu brez DDVja. V vrstah storitve pri menjavi pa menimo, da bi bilo potrebno
zaracunati 63,32 EUR neto za zamenjavo modula

B. 2 delni dajalniki fi 210 H so bili vracunani v IN po 346,00 EUR za kos brez DDVja.
Razlika med zaracunano ceno in dogovorjeno ceno je torej 183,00 EUR po
komadu brez DDVja. V vrstah storitve pri menjavi pa menimo, da bi bilo potrebno
zaracunati 63,32 EUR neto za zamenjavo modula

C. 2 delni dajalniki fi 210 H so bili vracunani v IN po 239,90 EUR za kos brez DDVja.
Razlika med zaracunano ceno in dogovorjeno ceno je torej 172,10 EUR po
komadu brez DDVja. V vrstah storitve pri menjavi pa menimo, da bi bilo potrebno
zaracunati 63,32 EUR neto za zamenjavo modula

).- Obcina Domzale je v odgovoru na zastavljeno vprasanje dne 25.1.2017 pod
stevilko 0600-14/2016 odgovorila, da so zahtevali tudi konkurencne ponudbe
(dokazilo ponudba KP Kamnik za 15.547,68 EUR), da je 510 za zamenjavo starih z
novejsirni digitalnimi dajalniki z obcutnirn prihrankom energije, za korektnost
predlozenih cen in koncno bistven prihranek pri porabi etektricne enerqje.
Nadzorni odbor se z vsem navedenim lahko strinja, vendar to se ne spremeni
dejstva, da se ponujene in zaracunane cene razlikujejo med seboj. Nadzorni 11118

odbor se vsled tega odloci, da Obcini Domzele izda priporocilo za dosledno
preverjanje zaracunanih cen ter dosledno zavracanje racunov, ki vsebujejo
neprimerljive postavke glede na javno narocilo.

PRllOGA 16: PR/02846/2015 dne 04.06.2015 znesek 500,50 EUR (odredba 04.6.2015, za
Krzan Dusan, upravnik trzneqa prostora, IN)
Prilozeno javno narocilo, ponudba, izbor, pogodba, racun z dne 05.05.2016. NO ni

zaznal nepravilnosti

PRllOGA 17 :PR/07006/2015 dne 18.11.2015 znesek 8.656,16 EUR (odredba 18.11.2015
po racunu Veronike Vokini z dne 23.9.2015, inox nadsresnica na postaji Rodica Jarse,
narocilnica 08.09.2015, predracun 04.9,2015)
Prilozenih je vee povprasevanj in ponudb; NO ni zaznal nepravilnosti

PRIlOGA 18: PR/08094/2015 dne 30.12.2015 znesek 3.308,40 EUR (odredba 30.12.2015,
Grega Sajn , racun 27.11.2015, obnova spomenika NOB na Bukovcevi ulici na VIRu,
naroCilnica 25.09.2015, prilozen predracun)
NO ni zaznal nepravilnosti

Obrazec 3 NO 2014-20111

2 9



POSTAVKA 6: TEKOCI TRANSFERJI V JAVNE ZAVODE

Konto 413300: tekoo transferji v jayne zavode - sredstva za place in druge izdatke

zaposlenim: realizacija 2015 v znesku 280.171 EUR ( nacrtovan proracun 2015 v znesku

1.154.380 EUR . Indeks real/proracun 24)

• PR/02960/2015 dne 11.5.2015 znesek 11.421,00 EUR
• PR/03145/2015 dne 10.6.2015 znesek 6.244,00 EUR
• PR/03986/2015 dne 13.7.2015 znesek 151,78 EUR
• PR/04047/2015 dne 13.7.2015 znesek 1.400,00 EUR
• PR/08763/2015 dne 22.12.2015 znesek 2.173,55 EUR
• PR/08053/2015 dne 28.12.2015 znesek 5.143,00 EUR
• PR/08901/2015 dne 31.12.2015 znesek 20.000,00 EUR
• Skupaj 46.533,33 EUR, 17% realizirane postavke

UGOTOVITVE

PRILOGA 21: OS Dornzale PR/02960/2015 dne 11.5.2015 znesek 11.421,00 EUR
NO je v prilogi 21 pridobil naslednje dokumente :

• Odredba 0 izplaCilu materialnih stroskov 05/15 z dne 07.05.2015, valuta
08.05.2015 12/18

• Pripravljen delilnik materialnih sol za maj 2015 po katerem OS Dornzale pripada
11.421 EUR

• Povezavo na odloke 0 ustanovitvi OS Dornzale, odlok 0 ustanovitvi OS Rodica
(predvidoma pomotoma)

• Pogodbo med Obcino Dornzale in Osnovno Solo Domzale 0 financiranju
dejavnosti osnovnega izobrazevanja v skupnem znesku 150.287 EUR, oziroma brez
opreme 128.444 EUR, podpisano dne 19.5.2015

Ugotovitev : glede na to, da Obcina Dornzale OS Dornzale ni nakazala dvanajstine dodeljenih

sredstev za leta 2015 ( 12.524 EUR oziroma 10.704 EUR brez opreme) ter ni prilozila zahtevka

za izplaCilo podanega s strani OS Dornzale se nadzorni odbor odlocl, da zahteva pojasnilo 0

temelju glede visine nakazanega zneska - 11.421 EUR.

~ Obcina je v odgovoru 060-14/2016 podala celotno pojasnilo 0 nacinu izracuna

navedene akontacije, ki je preverljiv in loqicen in vsled tega nadzorni odbor meni,

da je povracilo upraviceno.

PRILOGA 22: Zdravstveni dom Domzale, PR/03145!2015 dne 10.6.2015 znesek 6.244,00
EUR

Zdravstveni dom Dornzale je zaracunal storitve v skupni visini 6.388 EUR, od cesar se

6.244 EUR nanasa na cepljenje 92 odraslih in 113 otrok proti klopnemu meningitisu ter 8

odvzemov brisa na okuzbo s HPV. Racun za mesec april je skladen s dogovorjenimi
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cenami tako po pogodbi 0 sofinanciranju ZD Dornzale z dne 12.2.2015, kot po aneksu st.I
k navedeni pogodbi z dne 14.4.2015. NO ni zaznal nepravilnosti.

PRILOGA 23: Vrtec URSA PRj03986j2015 dne 13.7.2015 znesek 151,78 EUR
Vrtec Ursa je za maj 2015 podal zahtevek za poplacilo popoldanskih Cicibanovih uric v

navedeni visini vkljucno z obracunorn podjemne pogodbe. Podlaga za izplacilo je

Pogodba 0 financiranju dejavnosti predsolske vzgoje sklenjena med Obcino Dornzale in

Vrtcem Ursa dne 01.04.2015. Ternelj izplacila je nadzornemu odboru jasen, iz prejete

dokumentacije pa ni vidno za koliko ur je bilo izplacilo pripravljeno. Iz same pogodbe je

vidno, da ima Vrtec pravico do povracila 80 ur izvajanja tovrstne pedaqoske dejavnosti; iz

zahtevka pa ni vidno, koliko ur je bilo opravljenih. Nadzorni odbor se zato odloci, da

pozove na dopolnitev dokumentacije .

." Na to zahtevo je poleg obcine Dornza!e odgovoril tudi Vrtec Ursa 5 pojasnilom, da

je bilo izplacano 10 pedaqoskih ur, kar na podlagi zgoraj sklenjenih pogodb in

casovne razporeditve dokazuje utemeljenost izplacila. NO nima pripomb.

PRILOGA 24: Osnovna sola Roje, PR/04047j2015 dne 13.7.2015 znesek 1.400,00 EUR
Osnovna sola Roje je v zahtevku za refundacijo zaracunala 56.16% bruto bruto stroska za

svetovalnega delavca, za kar je pravico pridobila 5 pogodbo sklenjeno med njo, kot

izvajalko in petimi obcinarni dne 21.9.2006 ter aneksom z dne 10.3.2011. Zaracunala je

odstotek naveden v pogodbi. Nadzorni odbor ni zaznal nepravilnosti. 13fl8

PRILOGA 25:05 Preserje pri Radomljah, PRj08763j2015 dne 22.12.2015 znesek
2.173,55 EUR

V odredbi za izplacilo skupnega zneska v visini 9.500 EUR za tekmovanja z dne

17.12.2015 je po razdelilniku med osnovnimi solarni porazdelila 2.173,55 EUR OS

Preserje pri Radomljah. V pogodbi 0 financiranju dejavnosti osnovnega izobrazevanja

med Obcino Dornzale in OS Preserje pri Radomljah je zapisano , da sredstva za dodatne

dejavnosti osnovne sole, kot so solska tekmovanja in izobrazevanja soli pripadajo na

podlagi dokumentiranega zahtevka v okviru Aktiva ravnateljev dornzalskih osnovnih sol

glede na dejansko izvedena tekmovanja in izobrazevanja v okviru proracuna. Ta zahtevek

ni prilozen in zato bo nadzorni odbor pozval na dopolnitev dokumentacije .

." Nadorni odbor je v dodatni pregled dobil razdelilnik, ki ga za aktiv ravnateljev

pripravil za obcino in po navedenem razdelilniku se je nadzorni odbor preprical 0

upravicenosti lzplacila. NO nima vee pripomb.

PRILOGA 26: Vrtec URSA, PR/08053j2015 dne 28.12.2015 znesek 5.143,00 EUR
Po pogodbi med Obcino Dornzale in Vrtcem Ursa z dne 31.08.2015 se je obcina zavezala,

da bo zagotovila sredstva za opremo in vzgojne pripomocke v znesku 5.143 EUR. Vrtec

Ursa je porabo dokazoval 5 petimi racun] v dogovorjenem znesku in pravilni namen. NO

ni zaznal nepravilnosti.
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PRILOGA 27: Center za zascito in resevanje, PR/0890l/2015 dne 31.12.2015 znesek
20.000,00 EUR

V prilozeni dokumentaciji je samo odredba za nakazilo z dne 28.12.2015 ter Odlok 0

ustanovitvi Javnega zavoda Center za zascito in resevanje Dornzale z dne 19.11.2015. na

podlagi 12.clena odloka ustanovitelj- Obcina Dornzale zaqotavlja sredstva za delovanje.

Vendar v prilozeni dokumentaciji ni zahtevka ali obracuna potrebnih sredstev in zato je

nadzorni odbor predlagal dopolnitev dokumentacije z obrazlozitvijo dodeljene visine

sredstev.

~ Obcina je v novembru 2015 ustanovila javni zavod za izvajanje gasilske sluzbe, ki

je bil vpisan v register 24.12.2015. Obcina je pojasnila, da je na postavki 073216

imela zagotovljena zagonska sredstva za ta narnen.

Nadzorni odbor je to trditev preveril na podlagi spremembe sprejetega proracuna v

novembru 2015 (uradnik Vestnik 11/2015) in ugotovi, da je bila postavka 073216

dejansko nacrtovana v realizirani visini, Stem je poraba utemeljena.

POSTAVKA 7 : NOVOGRADNJE
Semoforizocijo kriiisco in pitniki

• PRILOGA 32 : JAVNI RAZPIS Semaforizacija krizisca Obrtniska -Presernova (dela 14118

so bila obracunana po PR/06290/2015 dne 21.10.2015 znesek 40.400,80 EUR)
• PRILOGA 33 : Pitnik PR/03884/2015 dne 10.7.2015 znesek 3.806,40 EUR
• PRILOGA 34 : Pitnik TD/03884/2015 dne 10.7.2015 znesek -686,40 EUR
• PRILOGA 35 : Pitnik PR/03885/2015 dne 10.7.2015 znesek 2.701,24 EUR
• PRILOGA 36: Pitnik TD/03885/2015 dne 10.7.2015 znesek-487,11 EUR

UGOTOVITVE

PRILOGA 32: JAVNI RAZPIS : Semaforizacija kriiisca Obrtniska - Presernova
(dela so bila obracunana PR/06290/2015 dne 21.10.2015 znesek 40.400,80 EUR)

Nadzorni odbor je pregledal dokumentacijo v zvezi z javnim narocilorn male vrednosti v zvezi

S semaforizacijo prehoda za pesce v kriziscu R2-447 5 Presernovo in obrtnisko v Dornzalah.

Na razpis se je javilo 5 ponudnikov; kot najuqodnejsi pa je bil izbran EIS SKOCAJ d.o.o. z

najnizjo ceno 33.185 EUR + DDV, oziroma skupaj 40.485,86 EUR. Nadzorni odbor se odloci,

da bo izvedbo navedenega razpisa pohvalil, kot vzorcno izvedeni razpis skupaj 5 pripadajoco

izvedbeno dokumentacijo.

PRILOGA 33: Pitnik PR/03884!2015 dne 10.7.2015 znesek 3.806,40 EUR
Narocnik Obcina Dornzale je z uredbo 0 izplacilu z dne 10.06.2015 dne 10.07.2015 placala

podjetju Prodnik d.o.o. 3.120 EUR in sicer po racum, z dne l3.5.2015 st. 1162-2015 v

znesku 3.120 EUR z obrnjeno davcno stopnjo. Ker obcina nima pravice do odbitka je za
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znesek DDVja povecala svojo odhodkovno proracunsko postavko ( glej priloga 34) v visini

686,40 EUR. Izvedba pitnika je bila narocena z narocilnico dne 28.4.2016 pod stevilko

3560-1/2015-20 v visini 3.806,40 EUR na obrnoqu naselja Vir z navedeno lokacijo.

Nadzorni odbor ugotavlja, da so bila dela izvedena po ponujeni ceni, s pravocasno

izdanimi narocilnicarni. Nadzorni odbor se je odlocil, da bo v zvezi s konkurencnostjo

navedene ponudbe poslal dodatno vprasanje, ali obstaja za izvedbo izdelave pitnika se
kaksna druga ponudba.

-,. Obcina Domzale je na to podala skupni odgovor 0600-14/2016 za vse stevilke

prilog P33-P34 skupaj z dokazili 0 preverjanju konkurencnosti ponudbe . Nadzorni

odbor meni, da je odgovor korekten in ugotavlja, da nima vee vprasanj in pripomb

na izvedbo in placilo pitnikov.

PRlLOGA 34: Pitnik TD/03884/2015 dne 10.7.2015 znesek -686,40 EUR
(celotna razlaga je pod Prilogo 33)

PRILOGA 35: Pitnik PR/03885/2015 dne 10.7.2015 znesek 2.701,24 EUR
Narocnik Obcina Domiale je z uredbo 0 lzplacilu z dne 10.06.2015 dne 10.07.2015 placala

podjetju Prodnik d.o.o. 2.214,13 EUR in sicer po racunu z dne 22.5.2015 5t. 1163-2015 v

znesku 2.214,13 EUR z obrnjeno davcno stopnjo. Ker obcina nima pravice do odbitka je za

znesek DDVja povecala svojo odhodkovno proracunsko postavko ( glej priloga 36) v visim

487,11 EUR. Izvedba pitnika je bila narocena z narocilnico dne 13.5.2016 pod stevilko

3560-1/2015-24 v vi5ini 2.812,10 EUR na obrncqu Cesrninoveqa parka. Nadzorni odbor

ugotavlja, da so bila dela izvedena po ponujeni ceni, s pravocasno izdanimi narocilnkarni.

Nadzorni odbor se odloci, da bo v zvezi 5 konkurencnostjo navedene ponudbe poslal

dodatno vpra5anje, ali obstaja za izvedbo izdelave pitnika se kaksna druga ponudba

1511 8

PRlLOGA 36: Pitnik TD/03885/2015 dne 10.7.2015 znesek-487,ll EUR
(celotna razlaga je pod Prilogo 35)

POSTAVKA 7 : NOVOGRADNJE
Kolesorsko stezo

PREGLEDOVAN KONTO 420401: novogradnje : realizacija 2015 v znesku 2.093.137 EUR (
nacrtovan proracun 2015 v znesku 3.349.662 EUR . Indeks real/proraeun 62); pregledani za
164.032,68 EUR oziroma 8% postavk

Prejeta dokumentacija
1. Dokumentacija predana v fizicni oblik in sicer razpisna dokumentacija za Gradnjo

pespoti ob Karnniski Bistrici, pod hod Veit in sicer za naslednje ponudnike :
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• HIP PLUS d.o.o.
• Makro 5 Gradnje
• Kostak d.d.
• Rafael d.o.o.
• UB Projekt
• Gorenjska gradbena druiba d.d.
• Map Trade d.o.o.
• Ginex d.o.o.
• AGM Nemec d.o.o.
• ELICOM d.o.o.
• MAPRI PROASVALT d.o.o.
• LAVACO d.o.o.
• Razvojni zavod
• SGPGrosuplje d.d.

2. Prilogi 28, 291 - spletna stran (I situacija KPL d.d., racun podizvajalca Grapix d.o.o. v
znesku 42.364,99 EUR, Aneks st.1 med Obcino Domiale in KPL d.d. , pogodba Grapix-
KPL)

3. Prilogi 30, 31 ( koncna situacija KPL d.d., racun podizvajalca Grapix d.o.o. v znesku
51.210,32 EUR,Aneks st.2 med Obcino Domiale in KPL d.d. )

PRILOGA 28: Kolesarska steza PR/05187/2015 dne 11.8.2015 znesek 41.517,69 EUR
PRILOGA 29: Kolesarska steza PR/05187/2015 dne 10.9.2015 znesek 10.918,82 EUR

(gre za skupino odredbo za izplacilo 53.283,81 EUR dne 04.9.2016 od tega KPL d.o.o.

10.918,82 EUR ter zaracunano od Grapix d.o.o. za znesek 42.364,99 EUR, zrnanjsano 1(illS

za 012/15 dobropis 847,30 EUR, skupno 41.517,69 EUR). Kot delilnik je navedena

Lzacasna situacija gradnja pespoti in sicer KPL d.d. 10.918,82 EUR in Grapix 42.364,99

EUR (razmerje pri uredbi 20% KPL : 80% Grapix)

PRILOGA 30: Kolesarska steza PR/07894/2015 dne 27.11.2015 znesek 50.186,11 EUR
PRILOGA 31 : Kolesarska steza PR/07894/2015 dne 23.12.2015 znesek 15.675,13 EUR

(gre za skupino odredbo za izplacilo 66.885,45 EUR dne 23.11.2016 od tega KPL

d.o.o. 15.675,13 EUR ter zaracunano od Grapix d.o.o. za znesek 51.210,32 EUR, gre

za delilnik po koncni situaciji 5t. 109999-2015-0146 (razrnerje pri uredbi 23% KPL :

77% Grapix)

UGOTOVITVE
• Ciani NO ugotovijo, da je priloiena vsa razpisana dokumentacija po IN 1254/2015 z

izjemo ponudbe izbranega ponudnika- podjetja KPL d.d. To dokumentacijo po
naknadni zahtevi tudi fizicno pridobijo.

• Ciani ugotovijo, da so k pogodbi 5t.4781-8/2015 podpisani najmanj trije aneksi zaradi
dodatno narocenih del, zaradi nepredvidenih del ter zaradi vremenskih vplivov ter
podizvajalca (glej P 28,29,30,31). Ciani se dogovorijo, da svoje mnenje zapisejo po
pridobitvi razpisne dokumentacije KPL d.d. in v nacelu zahtevajo, kdo je ugotovil
potrebo po dodatnih delih ter popis izvedenih dodatnih del.

I Kot priloga ST je navedena posamezna stevilka priloge prijete preko spletne strani Obcine Domzale
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• Ciani ugotavljajo, da je v razpisni dokumentaciji izjava, da izvajalec, ne bo delal preko
podizvajalcev in ugotovijo, da je vecinsko delal preko podizvajalcev ( razmerje 20 %
izvajalec, 80% podizvajalec) (glej P28,29).V aneksu stevilka 1 k pogodbi 4781-8/2015
je zapisano, da je KPLd.d. z Obcino Dornza!e 18.5.2016 sklenil pogodbo izvajanju del
na osnovi ponudbe z dne 19.3.2015 ter ze 25.6.2015 podal izpolnjene obrazce za
nominacijo podizvajalca GRAPIXd.o.o.. Ob tem je KPLd.d. prilozil tudi pogodbo s
podizvajalcem, kjer je zapisano, da bo podizvajalec GRAPIXd.o.o. opravil 70% vseh del
za vrednost 64.404,20EURneto.

• Ciani ugotavljajo, da je v razpisni dokumentaciji izjava, da izvajalec, ne bo delal preko
podizvajalcev in ugotovijo, da je vecinsko delal preko podizvajalcev ( glej P30,31).

.,. Nadzorni odbor je po prejemu pripomb na predhodno poroci!o ugotovil, da je
javni razpis dovoljeval, da se dela opravijo 5 podizvajalcem oziroma podizvajalci ali
pa da ponudnik izjavi, da dela brez podizvajalcev. Kot je bilo ze prej navedeno so v
IN 1254/2015 vsi ponudniki izjavili, da bode dela opravili brez podizvajalcev. To so
vkljucno z izbranim izvajalcem KPL d.d., na javni razpis tudi pisno zagotovili z
izpolnitvijo ustrezne izjave .

.,. Ker so ciani nadzornega odbora bili postavljeni pred dilemo ali je zakonito in
pravilno, da se kljub izrecnemu pogodbenemu doloCilu med narocnikorn in
izvajalcem, da se dela dogovorjena v javnem razpisu brez podizvajalcev, dela
opravijo 5 podizvajalci, so sicer nenatancno postavljeno vprasanje postavili tako
Racunskernu sodiscu, kot Driavni revizijski komisiji. Ciani nadzornega sveta so
svoje vprasanje oblikovali take, da so preverili ali bi v primeru, da je javni razpis
napisan z dolocilorn, da se dela izvajajo brez podizvajalca bilo nezakonito, ce se 17/]8

naknadno vkljuci podizvajalca.
";.. Svetovalci Racunskeqasodisca so telefonsko zagotovili, da vkljuCitev podizvajalcev

z upostevanjern dodatnih pogojev (aneks, placila, preverba ...) ni nezakonita;
Driavna revizijska komisija za revizijo postopkov javnega narocanja pa nas je
zaradi nezdruzljivosti svetovanja z njihovim osnovnim poslanstvom napotila na
Direktorat zajavno narocanje.

? Po proucitvi naseqa konkretnega vprasanja so svetovalci Direktorata za javno
narocanje clanom nadzornega odbora podali odgovor, da izkljucevanje
podizvajalcev pomeni omejevanje konkurencnosti, ki posledicno lahko v pritozbi
vsakega od ponudnikov iz tega razloga, rezultira v razveljavljanju taksneqa
. .
Javnega razplsa.

.,. Vsi navedeni odgovori vkljucno z odgovorom zupana g.Tonija Dragarja na
predhodno porocilo pod st.0600-14/2016 dne 24.05.2016 so (lane nadzornega
odbora prepricali, da ni nezakonito, da se podizvajalci naknadno vkljudjo v
pogodbena razmerja in da javni razpis IN 1254/2015 ni omejeval konkurencnosti.

7. Zakliucna ocena in mnenje

V teku nadzornega pregleda proracuna obcine Dornzale za leta 2015 je nadzorni odbor na
temelju navedene pregledane dokumentacije, podanega prehodnega poroCila in sprejetih
ugovorov na predhodno poroCilo 0 nadzornem pregledu Zakljucneqa racuna Obcine
Domzale za leto 2015 ugotovil, da :

Obrazec J NO 2014-20JR
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., V Obcini Domiale zelo dobro pripravijo in izpeljejo razpise pri javnih narocilih.
Hkrati je na primeru IN 1254/2015 ugotovil, da obCina Domiale ornoqoca. da
pisna pogodba sklenjena v skladu z izrecno izjavo izbranega izvajalca 0 delu brez
podizvajalca (podizvajalcev), spreminja brez navedbe razloga in to v taksnih
casovnih okvirih, da ni rnoqoce trditi, da je izbrani izvajalec prijavo na javni razpis
podal z resno namero, da bo sam izvedel dela. Ceprav nadzorni odbor ni ugotovil
ne nezakonitosti javnega razpisa in tudi ne drugih izrecnih krsitev nacel javnega
narocanja, pa vprasanje 0 sprejemljivosti tovrstnega ravnanja narocnika. ostaja .

.,_ Da spremljava zaracunanih stroskov pri javnih narocilih za nadzorni odbor ni vidna
in zdi deloma pomanjkljiva. Na ocitke v zvezi stem se pregledovana oseba ni
odzvala .

., Da je obCina striktna, kar se tice vsebine povraCiI, nekoliko manj pa, kar se tice tudi
zakonitosti izplacil pri prejemnikih storitev. V tem delu je Obcina Domzale ze v
predhodnem porocilu priznala pomanjkljivosti in naCin pop rave Ie tega .

., Da se obcina Dornzale drii sprejetega proracuna in izplacuje navedena sredstva v
okviru proracuna .

.,_ Da bi obcina Dornzale morala ob prejemu zahtevka dobiti tudi celotno
dokumentacijo 0 njegovi upravicenosti ne glede na prosto stanje v proracunski
postavki.

8. Priporocila in predlogi ukrepov:

Nadzorni odbor je v teku nadzornega pregleda proracuna 2015 ugotovil vee dejstev na 18/1 8

podlagi katerih izdaja priporocila v zvezi :

a. Z omejitvijo porabe reprezentancnih sredstev izkljucno na goste Obcine
Domzale

b. Na pravocasno izdajo narocilnic
c. Na pravocasni in takojsnji prenos stanovanjskih stroskov ob oddaji stanovanj v

lasti ObCine v najem
d. Na dosledno spostovanje obracunov stroskov glede na javni razpis.
e. Na zahtevo Obcine Dornzale 0 spostovanju predpisov in zakonitosti izplaci'

vseh predlagateljev obracunov 5 posledicnirni zahtevki do proracuna
f. Na zahtevo ObCine Domiale po predaji popolne dokumentaciji z obracunskirni

listi vred ob prejemu zahtevkov

Vrociti:

Predsednik Nadzornega odbora
mag. Borut KURMANSEK

<:t_
zupan Obcine Dornzale, g. Toni n;:;;;;;;;;;:::::"""'-
direktor obcinske uprave, g. Edvard Jeselnik
ciani delovne skupine Nadzornega odbora
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URAD ZUPANA

Nadzorni odbor Obcine Domzale
Ljubljanska cesta 69
1230 Domzale

Stevilka: 0600-14/2016
V Dornzalah, 24. 5. 2017

Zadeva: Ugovor na predhodno porocilo 0 nadzornem pregledu zakljucnega racuna
Obcine Domzale za leta 2015

Dne 18.5.2017 smo prejeli Predhodno porocilo 0 nadzornem pregledu zakljucneqa racuna
Obdne Domzale za leto 2015, st. 0600-14/2016, z dne 10.5.2017, ki ga je pripravila delovna
skupina Nadzornega odbora v sestavi Marina Zupancic - vodja, Roman Strazar - clan in Zoran
Kramiar - clan.

V nadaljevanju podajamo naslednji ugovor zoper ugotovitev delovne skupine v Predhodnem
poroCilu pod prvo alinejo tocke 7. Zakljucna ocena in mnenje, v kateri je navedeno »V Obdni
Dcmzale zelo dobro pripravijo in izpeljejo razpise pri javnih naroCilih, vendar pa so v
pregledanem javnem narocilu stevilka JN1254/2015, v nasprotju z Zakonom 0 javnem
narocanju, omejevali konkurencnost» ter posledicno pod g. alineo tocke 8. Priporocila in
predlogi ukrepov, v kateri je navedeno »Na ponovni pregled doloCiI javnih razpisov, kar se tke
podizvajalcev s poudarkom na neomejevanju konkurencnosti v javnih razpisih.« :

Obcina Domiale v svojih razpisnih ne zahteva, da izvajalci dela izvedejo sami brez
podizvajalcev. V posameznem postopku javnega narodla izvajalec zgolj izjavi ali nastopa
samostojno ali s podizvajalci, saj so s slednjim povezani tudi doloceni administrativni postopki.
Tudi v primeru, da prvotno izvajalec nastopa samostojno, lahko tudi med samo izvedbo priglasi
podizvajalca pod pogojem, da tudi z novim podizvajalcem izpolnjuje razpisne pogoje. Enaka
situacija je bila tudi pri javnem naroCilu stevilka JN1254/2015, kjer je iz se vedno objavljene
razpisne dokumentacije na spletnem portalu javnih narocil razvidno, da pri razpisu ponudniki
s podizvajalci niso bili izvzeti. Kot utemeljitev naj navedemo nekaj primerov iz razpisne
dokurnentacije in sicer:

na 4. strani razpisne dokumentacije je zapisano, da se reference podizvajalcev
upostevajo, ce vsebinsko in vrednostno v celoti ustrezajo zahtevam razpisa; ce
podizvajalci ne bi bili dovoljeni, bi bila ta dolocba brezpredmetna;

pavcna stevilka. S162862006
MatlC:na stevilka. 5880513000
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na 6. strani, v navodilih za izdelavo ponudbe, sta med ponudbeno dokumentacijo
navedena tako Obrazec 4 : PODATKI 0 PODIZV AJALCU kot tudi Obrazec 5 :IZJAVA
PONUDNIKA, DA NE NASTOPA S PODIZVAJALCI; torej je ponudnikom dana moznost,
da dela izvedejo sami ali pa s podizvajalci.

Lepo pozdravljeni.

Priloga:
prva, cetrta in sesta stran razpisne dokumentacije

Vrociti:
Naslovnik

3 8



OBCINA DOMZALE
Ljubljanska 69, 1230 DOMZALE
tel.: 0117220-120
faks: 01/721-17-36

Stevilkajavnega narocila: 4301-2/2015
Datum: 19.02.2015

RAZPISNA DOKUMENTACIJA
za

Gradnja pespoti in kolesarske steze ob Kamniski Bistrici na Viru pri Domzalab -
podhod Veit
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h. Ponudnik pri dajanju inforrnacij, zahtevanih v skladu z dolocbami 41. do 49. elena
ZJN-2, v tern ali predhodnih postopkih ni namerno podal zavajajoce razlage ali teh
informacij ni zagotovil.

Opomba: Tocka e velja Iud; za vse sodelu;oce podizvajalce.

• Ekonomsko-flnancna sposobnost

Ponudnik mora izpolnjevati naslednje pogoje:
• da v zadnjih sestih meseeih nima dospelih neporavnanih obveznosti (blokad) in
• da ima v posarneznih zadnjih dveh letih ciste prihodke od prodaje najmanj

trikrat toliko kot znasa ponudba za predmetno javno narocilo brez DDV -ja.

Kot dokazilo mora ponudnik predloziti AJPES S.BON - lIP, oziroma samostojni
podjetnik BON -lISP, ki je lahko star najvec 30 dni od roka za oddajo ponudbe.

• Tehnicne in kadrovske sposobnosti
Ponudnik mora dokazati, da je v obdobju zadnjih 3 let izvedel dva enakovrstna posla
- gradnja klasicne rnonolitne armirano betonske konstrukeije ki se izvaja na lieu
mesta - in sieer vsak posel v vrednosti najrnanj toliko kot znasa ponudba za to javno
narocilo,

Ponudnik mora navesti odgovornega vodjo del, ki izpolnjuje pogoje iz 77. elena
ZOO-I.

Dodatne gradnje ali storitve

Narocnik si pridrzuje pravico, da narocilo za morebitne dodatne gradnje ali storitve, ki
predstavljajo ponovitev podobnih gradenj ali storitev kot so zajete v predrnetnern
narocilu, odda izvajalcu osnovnega narocila po postopku s pogajanji brez predhodne
objave in z izvajalcem sklene aneks k osnovni pogodbi.

Merila za izbiro najugodnejse ponudbe

Merilo za izbiro najugodnejse ponudbe je najniZja cena.

4
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Skupna ponudba je ponudba, v kateri enakopravno nastopa vee ponudnikov (v
nadaljevanju: partnerjev). V razmerju do narocnika, partnerji neomejeno solidarno
odgovarjajo za pripravljeno ponudbo in izvedbo celotnega narocila. V ponudbi mora biti
obvezno navedeno, kdo so partnerji, kdo je vodilni, ki jih zastopa, ter kateri posel vsak
od partnerjev prevzema.
Vsak od partnerjev mora izpolniti obrazce 2, 3, 4,5,6, 7,8 in 16 ter predloziti prilogo 9,
skupno pa izpolnijo obrazce 1, 10, 11, 12a, 13 in 14 ter predlozijo dokument 0 skupnem
nastopanju v predmetnem javnem narocilu. Pogoje iz naslova visine cistih prihodkov od
prodaje partnerji lahko izpolnjujejo kumulativno. Vzorec pogodbe podpisejo vsi partnerji
pri skupni ponudbi.

Obrazec 2: IZJAVA 0 POPRA VI OCITNIH RACUNSKlH NAPAK
Ponudnik izpolni in podpise prilozeno izjavo.

Obrazec 3: PODATKI 0 PONUDNIKU
Podatke izpolni vsak ponudnik, ki prevzema dolocen posel.

Obrazec 4: PODA TKI 0 PODIZVAJALCU
e namerava ponuClnik izvesti javno narocil''''"o-'s~p=oaizvajaci" morajo vsi podizvajalci

izpolniti in podpisati Obrazec 4, Kl je nKrati uClioDvezna priloga k pogodbi. Neposredna
placila podizvajalcem v skladu z ZJN-2 so obvezna.

Ponudnik, ki izvaja javno narocilo z enim ali vee podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi
pogodbe z narocnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci.
Podizvajalec mora narocniku (Obcini Domzale) posredovati kopijo pogodbe, ki jo je
sklenil s svojim narocnikorn (ponudnikom), v petih dneh od sklenitve te pogodbe.
(deveta tocka 71. elena ZJN-2).

Obrazec 5: IZJAVA PONUDNIKA, DA NE NASTOPA S PODIZVAJALCI
PonuClnik, v KO iI<or javnega naroCila ne DO izvajal s podizvajalci podpise prilozeno
izjavo.

Obrazec 6: POOBLASTILO ZA PRlDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE
EVIDENCE PRA VNIH OSEB

Ponudnik izpolni in podpise prilozeno izjavo.

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE
EVIDENCE FIZICNIH OSEB

Zakoniti zastopnik ponudnika izpolni in podpise prilozeno izjavo.

Obrazec 7:

Obrazec 8: IZJAVA 0 IZPOLNJEVANJU OSNOVNE SPOSOBNOSTI
Ponudnik izpolni in podpise prilozen obrazec.

Priloga 9: IZPOLNJEVANJE EKONOMSKO - FINANCNIH POGOJEV
Ponudnik predlozi S.BON-lIP oz. BON-liSP.

Obrazec 10: PODATKI 0 KADROVSKIH ZMOGLJIVOSTIH
Ponudnik izpolni in podpise prilozen obrazec.
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OBCINA DOMZALE
Nadzorni odbor
ljubljanska 69
1230 DOMZALE

Stevilka: 0600-20/2016
Dornzale: 7.6.2017

V skladu z 48. denorn Statuta ObCine Dornzale (Ur. vestnik Obcine Dornzale, st. 9/11-UPB2) in
14. clenorn Poslovnika Nadzornega odbora ObCine Dornzale (Ur. vestnik Obcine Dornzale, st.
2/15) je Nadzorni odbor Obcine Dornzale sprejel

DOKONCNO POROCILO 0 NADZORNEM PREGLEDU

1. Predmet nadzornega pregleda: Nadzorni pregled ekonomske upravicenosti izgradnje in
eksploatacije qarazne hise Dornzale

2. Nadzorovane osebe: Obcina Domzale

3. Odgovorne osebe: Toni Dragar, zupan

4. Nadzorni pregled je opravila delovna sku pin a v sestavi:

Predsednik(ca): Anton Preskar

Clan( -ica):

Clan(-ica):

Bojana Petrovic

mag. Borut Kurrnansek

5. Prejeta dokumentacija:
tzvtece« poroiil in zopisnikov delovnih skupin Nadzornega odbora 0 pregledu investicije
Garaina hiio Domiale, v obdobju 2014 - 2016 v sk/opu pregleda obCinskih prorocunov
Izv/ecki iz internih in eksternih revizij 0 preg/edu investicije garaina hisa Domiale v
obdobju 2014 - 2016 (Ministrstvo za infrastrukture z dne 5.10.2015, Poroiilo 0

opravljani notranji reviziji z dne 27.9.2016 preko firme Alite za leto 2015)
Uporabno dovoljenje in zapisnik 0 tehniinem preqiedu garaine hiie
Podatki 0 proroiunskih postavkah v pcsameznih protaiunib in NRP iz katerih se je
iinonciraio navedena naloiba, z navedenimi vrednostmi realizacije, od leta 2013 do
2016 ter datumi sprejema teh proraiunov
Skiepi sej obiinskeqo sveta (zajeti v potrditvah proroiuna) ter ostali skiepi vezani na
naioibo
Soeciiikacijo situacij za GOI dela in nadzor s pogodbami za izvedbo in nadzor te
naloibe
Zapisnik 0 primopredaji objekta
Kopija banine garancije

ookoncno poroCilo 0 nadzornem pregledu ekonomske upravicenosti izgradnje in eksploatacije garaine hise
Domiale

Stran 1 od 9
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Osnovni tehniini podatki
Zasedenost potkirnih mest z meseino rea/izacijo
Pogodba med Obiino Domia/e in Kam-Bus d.o.o. z dne 13.4.2015
Specifikacija stroskov pred fizicnim priietkom gradnje
Podatki 0 p/acanih sredstvih Kam-Busu za placane vozovnice po posameznih mesecih,
Datumi in zneski posameznih nakazi/ EU sredstev s strani ministrstva
Specifikacija natoncneqa dnevnega stanja zasedenosti garaine tuie po posameznih
dnevih, urah in trajanjih parkiranja posameznih avtomobilov za trajanje od 1.1. do
12.1.2017,
Speciiikacija stroskov z njeno strukturo od zacetk» eksploatacije do konca leta 2016 s
strukturo in visino proraiunskih sredstev,
lzracun amortizacije novo zgrajene qaraine hise.
Pogodba 0 scfinanciranju operacije »tnreia P+R zbirnih sredisc v LUR« 28.12.2012 st.
4783-184/2012 med Regiona/no razvojno agencijo LUR in Obcino Domiale
Studija mreie P*R na obmoiju RRA LUR, ki so jo tzdelali v ESL CONSULT, OMEGA
CONSULTin LUS april 2013
Javni razpis »Parkiro] in pelji se« v okviru operativnega programa razvoja okoijske in
prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, druge razvojne prioritete »cestna in
pomorska infrastruktura - podroCje javnega potniikeqa prometo« (Ministrstvo za
infrastrukturo in prostor, st. 545 - 46/2012/14, st. Uradnega lista RS12.7.2012
Dokument identiiikocije investicijskega programa za Sredisce P*R Domiale (U. DIIP)
izdelan s strani SLConsult Omega Consult in LUS avgust 2013
Investicijski program z analiza stroikov in kotisti izde/a/ Stratos svetovanje Ljubljana,
september 2013
Sklep Ministrstva za intrastrukturo in prostor R Slovenije 0 odobritvi sredstev za
sofinanciranje projekta GH P*R center Domiale (st. 430-103/2013/62-00721214 z dne
10.12.2013
Pogodba 0 soiinanciranju operacije »Garaina hisa center Domiale P+R st. 2430-14-
100016 med Ministrstvom za irfrastrukturo in prostor R S/ovenije in Obcino Domia/e in
Dodatek st. 1 z dne 3.9.2014 ter Dodatek st. 2, z dne 8.5.2014 k osnovni pogodbi
Gradbeno dovoljenje za ),GH v centru Domia/ P+R« - UE Domiale st. 351509/2013/7 z
dne 10.10.2013
Ekonomska analiza bodoceqa poslovanja »GH center Domiale P+Rccizdelo! VB Center
d.o.o. Ljubljana, marec 2015
Pismo 0 nameri med S/ovenskimi ieleznicami d.o.o. Ljubljana in Obano Domiale iz {eta
2015 - ni podpisano

6. Ugotovitve
Delovna skupina je podrobno pregledala zgoraj navedeno dokumentacijo, ki jo je med
pregledom tekoce dostavljala obcinska uprava. Poleg pregleda smo na sejah opravili tudi
razgovora z g. Aljoso Kikljem iz Oddelka za investicije ki je bil odgovoren za pridobivanje
projektno tehnicne dokumentacije, organizacijo javnih razpisov, oddajo gradbeno obrtnisko
instalacijskih del del in pridobitev ponudb za strokovno tehnicni nadzor ter za koordinatorja
za varstvo pri delu. Odgovoren je bil za vodenje nalozbe vse do primopredaje objekta
oddelku za Komunalne zadeve 29.7.2015.
Opravili smo tudi razgovor z g. Bokanom iz Oddelka za komunalne dejavnosti, ki je
odgovoren za eksploatacijo Garazne hise (GH).

Dokoncno porocilo 0 nadzornem pregledu ekonomske upravicenosti izgradnje in eksploatacije garazne hise
Domiale

Stran 2 od 9
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Garaina hisa P+Rje locirana v neposredni blizini mestnega sredisca ob Regionalni cesti R3-
644 (Karnniska-Ijubljanska-Savska) in Masljevi ulici. Nahaja se v neposredni blizini postajalisc
javnega prevoza. Garazna hisa Center P+R je pravokotne oblike, velikosti 53,50 m x 35,95..
Etaznost objekta je K + P + 2 + S. Uvoz in izvoz v GH je predviden iz juzne strani, preko
Masljeve ulice. Garazna hisa ima parkirne prostore v kleti, rnedetazi, pritlicju, pritlicju
medetaze, 1. nadstropju, 1. nadstropju medetaze, 2. nadstropju, 2. nadstropju medetaze ter
strehi.
Garazna hisa Center P+R ima predvidenih skupaj 228 parkirnih mest - 12 parkirnih mest je
rezerviranih za invalide, ki se nahajajo v pritliqu GH. Prav tako je v pritliqu predvideno eno
parkirno mesto s polnilnico za elektricna vozila ter kolesarnico. Promet v GH poteka krozno
enosmerno.

Gradnja seje vrsila na zemljiscih na parcelni stevilki 3168/1, 3167/2, 3168/1, 3169/2 - vse kot
del zernljisca v KO 1959 Dornzale. Velikost zernljisca gradnje znasa 5.348,20 m2. Pred
izgradnjo GH je bilo potrebno porusiti tri zidane ter en rnontazni objekt. Objekt GH (od
temeljev do strehe) je armirano betonska konstrukcija. Neto tlorisna povrsina objekta znasa
6.452,09 m2, povrsina vsake etaie oziroma medetaie in strehe pa znasa cca 800 m2.
Investicijska vrednost celotne nalozbe je znasala po investicijskem programu »GH Center
Domzale P+R« po tekocih cenah 2.518.508,71 EUR (oziroma po stalnih cenah 2.425.798,93
EUR).Od tega naj bi proracun R Siovenije oziroma pristojno ministrstvo prispeval 1.500.000
EUR,Obcina Domiale pa 1.018.508,71EUR(glej tabelo 1)

Dokoncno porocilo 0 nadzornem pregledu ekonomske upravicenosti izgradnje in eksploatacije garaine hise
Domiale

Stran 3 od 9
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Invoslici/Slrl pfO(1rJJmGaralna hl&o cont., Domfele P.R

2.6 Prikaz oC'enjene vredno,tllnveltic:lje ter predvldene fin.oi!ne kODltrukclje

,
I I .(1. _. ~j _ J :=l

- sIroIuMlo tahnienl nadzcr a:-tbe operaclje 33.640,00 34.966,64
- stroItd projekIne, IIIIt1nIene In 1~)Ike dokumentaclje 65.139.51 65.573,77
- atroIId ~ jIMIoeti 10,000,00 10.374,87

L... SKUPAI 1.... 35178 2.064.351 _L40
IV. DDV 437.43815 454.157,31
L-IV. SKUPAlZDDV 2AZ5.7I8,Sl 2.518.501 71

Tabela 1
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ObCina je po izvedbi javnega razpisa za oddajo gradbeno obrtnisko instalacijskih del in po
zbiranju ponudb za strokovno tehnicni nadzor za varstvo pri delu in oqlasevanje dosegla pri
podpisu pogodb, nizjo investicijsko vrednost - koncna realizacija gradbeno obrtnisko
instalacijskih etadel - kot je bila predvidena po investicijskem programu je znasala
1.827.911,53 EUR stem, da so upravicena sredstva (za sofinanciranje EU sredstev) znasala
1.714.702,91 EUR, neupravicena sredstva pa 113.2018,82 EUR (glej tabelo 2).

R.ePllzac::ljana dan 31.12.2015 po ZliJDIlI) omenJenlh pogodbah je aJedef:a:

At. lzvaj.1ee Konen. Upravl~na Priapwek N.upravl~na
pogoclbe I"Nlb:aoija 8f'Od8tva

Skupnostla .radstva
PO~I)

.01781· Razvojni 1.827.911,53 1.714.702,91 1.457.497,041 113208,62
221201' Zllvod,

podJelje
za

poslovne
slolitve
d.d.

47SS. Eurolng 4.965,08 4.065,37 3.455,66 899,71
731014 d.o.o.
2015- N-projekt 5.307,00 4.360,00 3.697,60 957,00
OOT5 d.D.D
2014- Matrika 2.781.60 2.280.00 1.938.00 501.60
OTT4 'ZVo

d.D.D.
.e7as. Kultuml 6.713,00 4.682,79 3,980,37 1.030,21

7612015 dam
France
BemIk8
Dom&le

Tabela 2

Do 15.9.2015 (po koncnern poroCilu 0 opravljeni kontroli operacije s strani Ministrstva z dne
5.10.2016) so na projektu nastali upraviceni stroski V visin] 1.730.081,07 EUR in so nizji kot v
Pogodbi 0 sofinanciranju predvidnih upravicenih stroskov. Ti so v tej pogodbi znasali
1.872751.17 EUR Visina sofinanciranja Ministrstva je znasala 1.470.568 EUR, obcrne Dornzale
pa 259.512,17 EUR in vse neupravicene stroske. Razlogi za financno razliko (1.872.751,80 EUR)
so podani v posebnem porocilu. Dejanska stopnja sofinanciranje s strani drzave je znasala
85%. Objekt je bil predan v eksploatacijo in upravljanje Oddelku za komunalne zadeve
Obcine Dornzale dne 29.7.2015.

Garazna hisa, ki jo je Obcina Domzale s pornoqo EU denarja iz kohezijskih sredstev zgradila je
bolj ali manj prazna. ceprav sta prvi dye uri parkiranja brezplacni, Strosek, ki ga ima
uporabnik je Ie nakup t.i. mestne kartice. Garazna hisa torej sameva in celo Zupan javno
priznava medijem, da sistem P+R (se) ni primeren ter da investicija ni tako uspela kat so si
pred gradnjo zeleli.
Ob padrobni analizi zasedenosti GH za cas 1.1. - 12.1.2017 smo ugotovili, da je bilo
parkiranih Ie 15 vozil in sicer: enajst vozil manj kat eno uro, eno vozilo med eno in dve uri,
eno vozilo vee kat dve uri in manj kot tri ure, dve vozili vee kot tri ure in manj kot 4 ure.
Skupni inkaso za to obdobje, je tako znasal le 36,34 EUR.

Obcinska uprava je na naso zahtevo predlozila tudi sledeci dve tabeli iz katerih je razvidna
zasedenost GH v obdobju avgust 2015 do februar 2017, in sicer skupno 1024 parkiranj in
skupno zbrana parkirnina v visini 2.082,30 €.
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ZASEDENOSTPARKIRNIH MEST PO MESECIH Z MESECNOREAUZACUO PARKIRNIt\

st. MESEC ZASEDENOST PARKIRNIH MEST PARKIRNINA
1. AVGUST 2015 25 75,00 €
2. SEPTEMBER2015 73 181,10 €
3. OKTOBER2015 89 202,20 €
4. NOVEMBER 2015 55 167,30 €
5. DECEMBER2015 S3 130.40 €
6. JANUAR 2016 43 67,00 €
7. FEBRUAR2016 63 161,40 €
8. MAREC2016 68 73.20 €
9. APRIL 2016 SS 115,30 €

10. MAJ 2016 81 204,10 €
11. JUNU 2016 56 84,70 €
12. JULU2016 72 84,40 e
13. AVGUST 2016 S5 94,70 €
14. SEPTEMBER2016 43 16,30 €
15. OKTOBER2016 32 41,00 €
16. NOVEMBER 2016 48 111.90 €
17. DECEMBER2016 28 84,30 €
18. JANUAR 2017 46 102.10 €
19. FEBRUAR2017 39 85.90 €

SKUPAJ 1024 2.082,30 €

GARAZNA H~A P+R· lETNI STROSKl2016

PARTNER DEJAVNOST LETNI ZNESEK
A·BANKA PROVIZUA PLAOLNE KARTIeE 0,91 €

CETRTA POT STREZNISKl SISTEM (zapornice, blagajna, obracun) 10.200.00 €
EeE in ENERGUA PLUS ELEKTRICNA ENERGUA 1.388.18 €

PRODNIK KOMUNALNE STORITVE 2.235,47 €
SIRT, Kelvin Tyrella Tyre CISCENJE PROSTOROV 6.320.00 €
TELEKOM SLOVENUE OPTICNO OMREZJE 1.825,20 €

TOMS d.o.o, VZDRZEVANJE POZARNEGA SISTEMA 410.00 €
VARNOST UUBUANA VAROVANJE IN POLOG GOTOVINE 2.351.25 €

OSTALO POPRAVlLA, IZBOU~AVE V GH .... 3.670,78 €

SKUPAJ PORABA: 28.401,79 €

Iz podatkov Obcinske uprave je razvidno, da je bilo za leta 2015 planirano za vzdrzevanje GH
50.000 EUR, dejansko porabljenih pa je bilo 11.982,23 EUR. Za leta 2016 je bilo pray tako
planirano 50.000 EUR, dejansko pa je bilo porabljenih 28.401,79 EUR proracunskih sredstev.
Za leto 2017 so na obcini ocenili, da bode potrebovali za vzdrzevanje GH potrebovali cca.
24.000 EUR. Mesecni stroski upravljanja in vzdrzevanja GH znasajo 2.662 EUR, ki pa so jih z
izvajalci storitev v zadnjem casu znizali na 1.510 EUR na mesec. Za GH skrbi in upravlja celotni
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nadzor ekvivalent polovice zaposlenega IZ obcinske uprave, za ostale storitve (pozarna
varnost, itd) pa skrbijo zunanji izvajalci.

]z pregleda kompletne dokumentaeije ugotavljamo, da pri projektiranju, oddaji del in gradnji
objekta vecjih pomanjkljivosti ni bilo zaznati. Pri pregledu nekaterih nakljucnih postavk za
dela po Gradbeni pogodbi pa je bila ugotovljena dolocena neskladnost podatkov iz knjige
obracunskih izmer, zacasnih situacij koncne situacije in gradbenega dnevnika.

Kljucno odstopanje pa se je pojavilo med predvidevanji iz Investicijskega programa in
ekonomske analize bodoceqa poslovanja (izdelal VB Center d.o.o., maree 2015) ter dejanskim
stanjem od zacetka eksplotacije GH.
Tako je v Investieijskem programu v Tabeli 9 prikazana stopnja izrabe GH po posameznih
letih od 2015 do 2040, s prikazom stevila avtomobilov, potnikov na medkrajevnih avtobusih,
zeleznici ter prikazanih vstopov in potniskih kilometrov. Stevilo avtomobilov: 2016 - 110,
2017 - 113, 2020 - 125, 2040 - 228. Stevilo potnikov: 2016 - 132, 2017 - 136, 2020 - 150,
2040 - 274. Stevilo vstopov: 2016 - 66.000,2017 - 68.000,2020 - 72.600,2040 - 137.000.

V tabeli 24 je tudi prikazana projekeija prihodkov in stroskov poslovanja: Od 2016 46.355,10
EUR,do 2040 101.900,20EURprihodkov.

Po projekciji je konee leta 20140 predviden ostanek vrednosti nalozbe 447.326,35 EUR.
V tabeli 26 je podana projekeija obratovalnih stroskov investicije po letih od 2015 do 2040 in
sicer cca 90.000 na leta od 2016 do 2020. Prikazana je tudi analiza tveganj. Od sestih
faktorjev je dejansko kriticen Ie tisti povezan 5 tveganji obratovanja - predvsem iz naslova
tveganja povprasevanja po storitvah GH.
Obcina Dornzale zeli po Investicijskem programu v GH: povecati privlacnost in dostopnost
javnega potniskeqa prometa, spremeniti potovalne metode prebivalstva, zrnanjsati
vsakodnevne obremenitve cestnega prometa v obCini in regiji ter zagotoviti optimizaeijo
razpolozljivih kapaeitet javnega potniskeqa prometa. Hkrati naj bi projekt zagotavljal veqo
varnost v prometu, izvedba investicije pa naj bi pozitivno vplivala na varstvo in ohranjanje
okolja ter na bivalne pogoje prebivalcev vzdolz in ob glavni prometnih osi.

Ugotovili smo, da se poleg samega finaneiranja in izgradnje objekta GH od avgusta 2015 do
aprila 2017 ni dosegel noben od predvidenih parametrov v fizidnern in financnem
smislu, niti predhodno predvidenih pricakovanj. kar pomeni, da gre ob takih odstopanjih
rned Investicijskim programom in dejanskim stanjem, za ekonomsko neupraviceno in
nepremisljeno nalozbo.
Postavlja se tudi vprasanje 0 primernosti izbora mikro lokacije GH, glede na njeno
oddaljenost od avtobusnega postajalisca.

Elaborat »Ekonornska analiza bodoceqa poslovanja GH Center Oornzale P+R« iz marea 2015
vsebuje predstavitev GH, analizo ureditve rnirujoceqa prometa v srediscu obcine in sosednjih
obCinah, oeena pricakovaneqa stevila obiskovalcev GH, primerjavo cen, predloge eenovne
politike, financni nacrt poslovanja GH, ekonomiko projekta, projekcijo izbranih kazalnikov
poslovanja in zakljucke.
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V obcini Domzale obstajajo stiri skupine parkirnih mest (PM):
Javna PM brez omejitve parkiranja - 856 PM •
Javna PM s casovno omejitvijo parkiranja - 246 PM
Poslovna PM - 729 PM
Zasebna PM - 2.511 PM (od tega 1.186 qaraznih PM)

Predvideno stevilo vozil in delez voznikov, ki bode potrebovali P+R:
2015 - 106 vozil/dan. 26.500 vozil/leto, delez potnikov 22,05%
2016 - III vozil/dan, 27.500 vozil/Ieto, delez potnikov 21,21%
2017 - 113 vozil/dan, 28.250 vozil/leto, delez potnikov 20,59%
2002 - 125 vozil/dan, 31.250 vozil/leto, delef potnikov 19,32%

V Elaboratu so tudi predvideni ukrepi za povecanje stevila obiskovalcev GH. Najbolj ucinkoviti
so prisilni ukrepi - vzpostavitev cene parkiranja, casovna omejitev parkiranja, razne omejitve
oziroma dopustitve - dovoljenja za parkiranja. Nujno potrebna ukrepa pa sta casovna
omejitev parkiranja v okolici GH, uvedba placila parkirnine v modrih conah.
Na podlagi nacrta prihodkov in odhodkov sta bila pripravljena Nacrt izkaza poslovnega izida
in Nacrt denarnih tokov. Od 2016 do 2020 naj bi znasali prihodki od cca. 120.000 EUR do
140.000 EUR, s procentom zasedenosti GH od cca 48 do 55% zasedenosti GH. Nacrt stroskov
GH predvideva od 2017 do 2020 cca 129.000 EUR letno. Izdelan je bil pa tud pesirnisticni
scenarij (Nacrt denarnih tokov GH), ki prikazuje maksimalne odlive in stanje brez prihodkov. V
tem primeru znasajo skupni stroski, ki jih mora zalagati proracun od 2015 do 2020, skupaj
221.463 EUR, cca 39.000 EUR letno.

Zakljucki so bili ze tudi v Investicijskem programu, da investicija financno ni upravicena, saj
ima negativne kazalnike upravicenosti investicije.

Vendar se v javnem sektorju ne uporabljajo zgolj financna merila za presojanje upravicenosti
investicij, ternvec je skladno z uredbo potrebno pri presoji investicij v javnem sektorju,
upostevati se druzbenc ekonomska merila, ki vkljucujejo tudi posredne vplive na druzbo kot
celoto. Namen postavitve GH je zagotoviti vecji delez z javnim potniskirn prevozom, cilje, ki
jih zasleduje obcina pa smo ze predhodno opredelili.

Hkrati stem poudarjamo, da so bila evropska sredstva Obcini Dornzale za izgradnjo GH dana
predvsem z namenom, da se razbremenijo prometnice in, da zazivi primestni potniski pro met
vendar, na zalost ugotavljamo, da Obcina v smeri informiranja obcanov obcine Oornzale ter
prebivalce sosednjih obcin, ki v Dornzalah parkirajo na odprtih parkirnih mestih, ni v treh letih
od postavitve GH, naredila popolnoma nic v smislu seznanitve potencialnih uporabnikov 0

rnoznosti koriscenja GH za uporabo vozovnice P+R cernur so bila namenjena sredstva EU.

7. Zakljucna ocena in mnenje
Splosna oeena je, da je bila sama fizicna nalozba v GH Center Dornzale P+R tehnicno
kvalitetno vodena ni bilo ugotovljenih ob pregledu postopkov, veqih nepravilnosti, poleg
tega pa je bila tudi kontrolirana s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor RS glede na
dodelitev kar 85% deleza upravicene vrednosti iz Kohezijskih EU sredstev.

Nasa oeena je, da sama GH ni prostorsko loeirana na najoptimalnejsi lokaciji glede na
relativno sedanjo oddaljenost Domzalske avtobusne postaje. Prirnernejsa bi bila lokaeija

Dokoncno porocilo 0 nadzornem pregledu ekonomske upravicenosti izgradnje in eksploatacije garazne hise
Dornzale

Stran 8 od 9

4 9



bivseqa Alka poleg Tuseveqa kompleksa, kjer je tudi bila prvotno in dol go naCrtovana.
Lokacija, na kateri je sedanja GH, bi bila optimalna in edina rnozna koncna lokacija za novo
Dornzalsko avtobusno postajo. Zgrajena GH na sedanji lokaciji bi morala biti temu namenu
tudi tehnolosko - tehnicno prilagojena. Ocitno je bil glavni motiv za relativno hiter pricetek
gradnje GH, lastnistvo in razpolozljivo zernljisce ter evropski denar.

Vee kot ocitno se z realizirano nalozbo od odprtju v letu 2015 do danes ne dosegajo niti
predvideni parametri po predvidenem investicijskem programu, niti po ekonomski analizi
bodoceqa poslovanja GH za obdobje 2015 do 2020. To velja tako za segment polnitve GH
kot po prikazanih financnih kazalcih. V financnern smislu to ni upravicena nalozba,

Uresnicen pa tudi ni noben druzbeno - ekonomski kazalec in noben od ciljev ki naj bi jih
zasledovala obcina poleg samega financneqa vidika.

Obcina kot upravljalec v prakticno treh letih od odprtja ni storila nobenega koraka, da
bi lzboljsala katastrofalno praznost GH, ceprav je bila v vseh navedenih dokumentih
zahtevana predhodna nujna celostna ureditev rnirujoceqa prometa znotraj mesta Dornzal.

V tezkih ekonomskih casih je nesprejemljivo vlagati znatna druzbena sredstva (ni vazno ali
drzavna - Evropska - njihova ali obdnska - nasa sredstva) V objekt kot nalczbo in v
upravljanje. Nedopustno je pet let ne ukrepati, cakat. in jeziti Davkoplacevalce s totalno
prazno GH, ob stevilnih drugih problemih in stevilnih obcanih v nasi obCini, ki so se znasf v
socialni stiski.
Tudi samo cakati na kompletno realizacijo izgradnje celotnega P+R sistema Ljubljanske regije
(23 lokacij) in dogovore z nosilci javnega prometa in pristojnimi ministrstvi ob prazni GH, je
nedopustno.

8. Priporccila in predlogi ukrepov:
• Takojsnji pristop k seznanitvi prebivalcev obcine Dornzale za uporabo GH s sistemom

P+R v navezavi KAM BUS (brezplacna vozovnica)
• Takoj pristopiti k celostni ureditvi mirujoceqa prometa v Domzalah in to ne glede na

prihajajoce volitve s ciljem izboljsati zasedenost zgrajene GH
• Glede na to, da gre v realnosti za doseganje pesimisticneqa scenarija po predlozeni

ekonomski analizi (cca 220.000 € potrebnega vlozka obcine od odprtja 2015 do 2020)
se lahko parkirnina radikalno zniza na zgolj sirnbolicno ceno vsaj do leta 2020 in
subvencionira storitev uporabnikom GH

• Predlagamo, da se problematika GH Center Dornzale P+R, kot posebna tocka cirn prej
uvrsti na dnevni red Obcinskeqa sveta, analizira stanje in sprejme akcijski nacrt
aktivnosti vezanih na rnirujoci promet v obcini Dornzale in polnitve GH s predhodno
okroglo mizo 0 tej problematiki ob sodelovanju strokovnjakov, predstavnikov lastnika
in upravljavca ter civilne javnosti

Vrociti:

Predsednik Nadzornega odbora
mag. Borut Kurrnansek

~
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OBCINA DOMZALE
Nadzorni odbor
Ljubljanska 69
1230 DOMZALE

Stevilka: 0600-21/2016
Dornzale: 7. 6. 2017

V skladu z 48. denorn Statuta Obcine Dornzale (Ur. Vestnik ObCine Domzale, st. 9/11-UPB2)
in 14. clenom Poslovnika Nadzornega odbora Obcine Dornzale (Ur. vestnik Obcine Dornzale,
st. 2/2015), je Nadzorni odbor sprejel

DOKONCNO POROCILO 0 NADZORNEM PREGLEDU

Predmet nadzornega pregleda:
Prevozi solskih otrok na Osnovni soli Dornzale

Naslov nadzorovane pravne (fizicne) oseb:
Osnovna sola Domzale, Bistriska 19, 1230 Domiale
Obcina Dornzale, Ljubljanska 69, 1230 Dornzale

Odgovorne osebe:
Uros Gove, ravnatelj Osnovne sole Dornzale
Toni Dragar, zupan Obcine Domiale

Nadzorni pregled je opravila delovna skupina v sestavi:
Predsednica: Mateja Kegel Kozlevcar
Clan: Matjaz Jezek

Pregledana dokumentacija:
Na podlagi zahtevka z dne, 15.2.2017, smo prejeli naslednjo dokumentacijo:

• Razpisno dokumentaeijo za solske prevoze vkljucno z izborom najuqodnejseqa
ponudnika

• Prejete racune s strani izbranega prevoznika
• Dokumentacija vezana na realizaeijo refundacije solskih prevozov s strani Obcine

Dornzale
• Seznam otrok, ki uporabljajo solske prevoze (vkljucno s stalnimi naslovi ucencev)
• Sklep oz. obrazlozitev (nerupravicenosti do brezplacnih solskih prevozov

Na podlagi zahtevka z dne, 16. 3. 2017, smo prejeli naslednjo dokumentacijo:
• Ponudbe ostalih ponudnikov prevoznih storitev, ki so se prijavili na razpis in nam jih niste

posredovali.
• Obrazlozitve in dopolnitev dokumentacijo, kot zahtevano.
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Ugotovitve

AD1: Objava razpisa in ponudbe
Dne 4. 11. 2013 je bil objavljen javni razpis stevilka 1JN, katerega predmet javnega narocila so
bili Prevozi solskih otrok, ki obiskujejo OS Dornzale ter za prevoz hrane. Razpis je bil podan za
3 solska leta oz. 36 mesecev od podpisa sporazuma (1. 2. 2014 - 31. 1.2017).

Prejeli smo ponudbe za izvajalca, ki sta bila izbrana in sicer:
KAM-BUS d. d., Perovo 30, Kamnik
Miran Pestotnik s. p., Zgornji Tuhinj S3c, Laze v Tuhinju.

Na podlagi dodatnega zahtevka smo prejeli celotno dokumentacijo prijave na javno narocilo
tudi preostalih ponudnikov:
Avtobusni prevozi Sinkovec Stanko S.p., Savska cesta 51a, Oornzale:
Prevoz oseb Kristijan Vuk s.p., Miklosiceva 1c, Dornzale:
Prevoznistvo in posredovanje Janez Gregorin d.o.o .. Pokopaliska cesta 2, lhan, Dornzale.

Ugotavljamo, da so bile ponudbe skladne s ponudbami oziroma cenami, ki so bile navedene
v zapisniku ob odpiranju vlog, ki so bile podlaga za izbor izvajalcev.

AD2: Opredelitev ponudb
Iz zapisnika je razvidno, da so za relacijo avtobusni prevozi A1, A2, A3, 2A, 2A, 3A (navedeni v
razpisu), medtem, ko je iz ponudbe z dne 5. 12. 2013 razvidno, da gre za ponudbo za A1, A2,
A3, A4, AS in lA, 2A, 3A, 4A, SA, prispele naslednje ponudbe:
Miran Pestotnik s. p., v visini 26.097,97 evra
Kristjan Vuk s. p., v visini 32.915,50 evra
Janez Gregorin s. p., v visini 45.271,68 evra
Stanko Sinkovec s. p., v visini 31.477,10 evra
Ugotavljamo, da je bila izbrana najuqodnejsa ponudba izvajalca Mirana Pestotnika s. p ..

Iz zapisnika je razvidno, da sta za relacijo avtobusni prevozi B1, B2, 1B, 2B in 3B prispeli dve
ponudbi in sicer: Kam-Bus d. d. v visin: 41.880,46 evrov in Stanko Sinkovec s. p. v vlsini
40.736,19 evra.
lzbran je ponudnik, na podlagi sklenjene pogodbe, Kam Bus d. d., ki ni bil uqodnejsi od
drugega ponudnika. Zaradi neskladja z razpisom na podlagi prve ponudbe, smo pridobili
dodatno dokumentacijo in iz tega izhaja naslednja ugotovitev:
Na podlagi predhodne ugotovitve, da je bil v sklopu 2, za relacijo avtobusni prevozi B1, B2,
1B, 2B in 3B, za katero sta prispeli dye ponudbi: Kam-Bus d. d. v visini 41.880,46 evrov in
Stanko Sinkovec s. p. v visini 40.736,19 evra, izbran ponudnik, Kam Bus d. d., ki ni bil
uqodnejsi od drugega ponudnika, smo prejeli naslednjo obrazlozitev:
»V sklopu 2 je bil izbran Kam-bus, ker je bil izkazan kot najcenejsi, zaradi racunske napake g.
Stanka Sinkovca. Prilagamo yam dopis posredovan g. Stanku Sinkovcu, iz katerega je
razvidno, da je pri njegovi ponudbi slo za racunsko napako in potek zadeve ter v tem smislu
razlago Direktorata za javno narocanje (MF).«
Glede na dopis ugotavljamo, da je narocnik posredoval izvajaicu moznost popravka racunske
napake, ki pa jo je le-ta zavrnil oz. se z njo ni strinjal, zato so v nadaljevanju navajali, da je
skladno z Zakonom 0 javnem narocanju, narocniku ornoqoceno popravljati racunske napake.
Skladno z napotki Ministrstva za finance - direktorata za javna narocila sledi: Odprava
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racunskih napak: Racunske napake v ponudbi je moqoce odpraviti od uveljavitve novel ZJN-
2Bin ZINVETPS-B. Racunska napaka je napaka v maternaticni operaciji. Kolicina in cena na
enoto se ne smeta spreminjati. Odpravi jo lahko izkljucno narocnik, vendar Ie ob prehodnem
pisnem soglasju ponudnika. Odprava racunske napake lahko spremeni vrstni red ponudb.
Ob tem so navedli, da, ce se ponudnik ne bo strinjal s popravkom, bode ponudbo izlocili iz
nadaljnjega postopka.
Ugotavljamo, da je do racunske napake pristo pri navajanju stevila kilometrov. Ponudnik
Kam-Bus je navedel za sklop 2 stevilo kilometrov v visini 27,S, medtem ko je ponudnik Stanko
Sinkovec S.p., navajal ponudbo za Ie 22 kilometrov.
Ob tem ugotavljamo, da je cena na kilometer ponudnika Kam-Bus uqodnejsa od cene na
kilometer ponudnika Stanko Sinkovec s.p..

Ponudnik Stevilo kilometrov Cena na kilometer Koncna cena z ddv
Karn-Bus 27,S 7,32 41.880,46
Stanko Sinkovec s2. 27,S 8,90 50.920,24

AD3: Posebnosti v ponudbah
V preverjanju ponudb je bilo navedeno, da neizbrani izvajalec Stanko Sinkovec s. p., ni
uposteval popravka z dne, 5. 12. 2013. Prejeli smo dopolnitev dokumentacije, kjer je
navedeno, da gre za sledece popravke: v IN je bil dodan obrazec za pripravo ponudbe, kjer je
zahteva po navedbi cene, ki ga pripravljavka javnega narocila Janja Bajt Smrekar, ki je za solo
opravila izvedbo javnih narocil, ni prilofila oz., kot navaja OS Dornzale, je ostal neoznacen.
Obrazec je ponudnikom sluzil za enotno pripravo ponudbe oz. ponujene cene.

AD4: Refundacija
Dokumentacija vezana na realizacijo refundacije solskih prevozov s strani Obcine Dornzale za
relacijo 1 (A1, A2, A3, A4, AS in lA, 2A, 3A. 4A, SA)
Refundacija je bila zahtevna v naslednjih zneskih:
September 2015: 3.031,29 evra
Oktober 2015: 2.342,36 evra
November 2015: 2.642,47 evra
December 2015: 2.480,15 evra (ni prllozeneqa racuna, prilozen je bil racun za december
2014)
Januar 2016: 2.755,72 evra
Februar 2016: 2.066,79 evra
Marec 2016: 3.031,29 evra
April 2016: 2.480,20 evra
Maj 2016: 2.893,50 evra
Junij 2016: 2.480,20 evra

V refundaciji stroskov za oktober 2015, smo ugotovili, da je bil naveden prvoten znesek v
visini 3.031,29, nato pa je bilo na dokumentu, ki smo ga prejeli naknadno, popravljen znesek
na 2.342,36 evra.
V obrazlozttvi OS Domiale navaja: »Prilagamo yam dokazilo, iz katerega je razvidno, da gre
za tipkarsko napako, ki je odtna, saj sta zaprosena zneska identicna, kajti tudi obcina je sama
ugotovila napako in pri dopisu obvestila 0 izplacilu refundacije navedla, da ne gre za znesek
3.031,29 evra, temvec 2.342,36 evra in skladno stem tudi opravila refundacijo. Obcina ob
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zahtevku za refundacijo z nase strani vedno prejme kopije racunov, kar pa lahko preverite
tudi v obcinski financni sluzbi.«

Dokumentacija vezana na realizacijo refundacije solskih prevozov s strani Obcine Dornzale za
relacijo 1 (B1, B2, 1B, 2B in 3B)
September 2015: 4.849,32 evra
Oktober 2015: 3.747,20 evra
November 2015: 4.628,89 evra
December 2015: 3.967,62 evra
Januar 2016: 4.408,47 evra
Februar 2016: 3.306,35 evra
Marec 2016: 4.849,32 evra
April 2016: 3.967,62 evra
Maj 2016: 4.628,89 evra
Junij 2016: 3.967,62 evra

Na podlagi posredovanih kartic iz katere je razvidna dejanska realizacija izplacil refundacije
Osnovni soli Domiale s strani obcine Dornzale ugotavljamo, da so bila placila izvedena v
naslednjem obdobju:
Refundacija za september in oktober 2015 skupaj, znesek v visini 5.373,65 evra je bila
knjizena dne, 17. 12. 2015.
Refundacija za september, oktober, november 2015, znesek 12.925,41 evra je bila knjizena
dne, 17.2.2016.
Refundacija za november in december 2015, znesek 5.122,62 evra je bila knjiiena dne, 28. 2.
2016.
Refundacija december 2015, znesek 3.967,62 evra je bila knjizena dne, 28. 2. 2016.
Refundacija za januar 2016, znesek 2.755,72 evra je bila knjizena dne, 10.4.2016.
Refundacija za januar 2016, znesek 4.408,47 evra je bila knjiiena dne, 10.4.2016.
Refundacija za februar in marec 2016, znesek 5.098,08 evra je bila knjiiena dne, 20. 5. 2016.
Refundacija za februar in marec 2016, znesek 8.155,67 evra je bila knjiiena dne, 20. 5. 2016.
Refundacija za april 2016, znesek 2.480,20 evra je bila knjizena dne, 14. 7. 2016.
Refundacija za april 2016, znesek 3.967,62 evra je bila knjizena dne, 14. 7. 2016.
Refundacija za maj 2016, znesek 2.893,50 evra je bila knjizena dne, 20. 8.2016.
Refundacija za maj 2016, znesek 4.628,89 evra je bila knjizena dne, 20. 8. 2016.
Refundacija za junij 2016, znesek 3.967,62 evra je bila knjizena dne, 20. 9. 2016.
Refundacija za junij 2016, znesek 2.480,20 evra je bila knjizena dne, 20. 9. 2016.

ADS: Odstopajoca kilometrina
Na podlagi ugotovitve, da je v ponudbi navedena relacija za SKLOP 1, ki vsebuje 128
kilometrov dnevno in pri pregledu racunov izvajaka, glede na stevilo posameznih delovnih
dni v mesecu za obravnavano obdobje, da je bilo v povprequ obracunanih priblizno 8
kilometrov vee na mesec, smo dobili sledeco obrazlofitev:
»Vrednosti kilometrov so navedene okvirno oz. iz povpreCij preteklih let in predvidevanj,
vendar realno stanje prevoienih kilometrov je vezano na dejanski zacetek pouka ucencev in
njihove odhode domov. Pri tem morate upostevati, da ucenci. ki prihajajo s kombijem v Ihan,
niso Ie tisti iz PS, od 1. do 5. razreda, ternvec tudi tisti, ki potem z avtobusom nadaljujejo pot
na maticno solo. Ze!o tezko je izracunati dejansko stevilo kilometrov, saj ze samo iz rnaticne
sole vozijo ucenci v treh razlicnih urah v Ihan. Poleg tega kombija ne moremo zaradi same
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cestne ureditve, zamenjati z avtobusom. Kombi lahko pelje Ie omejeno stevilo ucencev, kar
pomeni, da mora doloceno pot opraviti veckrat. Zato glede na racune, ki jih izstavljajo so
kilometri res natancno navedeni. V razpisu IN se navedejo okvirne, ne natancne cene, zato
letna vrednost dejanskega obracuna storitve lahko variira glede na ocenjeno vrednost
javnega narocila. To velja za vsa javna narocila, saj se Ie tako lahko kroji nizja cena od
ocenjene ali, ce je ocenjena vrednost nizka, ponujena vrednost, ki ne odstopa dosti od
ocenjene. Zato boste tudi zasledili pri vseh razpisih IN, da gre za ocenjeno vrednost in ne za
dejansko natancno formirano vrednost.«

AD6: Seznam otrok, ki uporabljajo solske prevoze
Ugotavljamo, da je na sezamu otrok, ki so upraviceni do solskih prevozov v solskern letu 2015
- 2016, 19 otrok iz Podruznicne sole Ihan, pri enem ucencu (pod zaporedno stevilko 2), ni
navedeno za kateri oddelek gre in da je upravicen do prevoza. V drugem delu seznama,
ucencev od 6. do 9. razreda, ki obiskujejo Osnovno solo Dornzale, je navedenih 28 otrok. V
seznamu je napaka, saj ucenka med zaporedno stevilko 7 in 8 nima zaporedne stevilke, na
seznamu je navedenih 27, v resnici jih je 28.

AD7: Sklep 0 (nejupravlcenostl do brezplacnih sotsklh prevozov
V obrazlozitvi sole je navedeno: da sklep 0 (nejupravicenosti do brezplacnih solskih prevozov
ne obstaja in ni bil izdan, ker sola ni prejela nobene vloge za koriscenje solskih prevozov
zunaj okvirov, ki dolocajo upravicenost do solskeqa prevoza.

Zakljucna ocena in mnenje
V okviru pregleda ni bilo zaznati veqih odstopanj oz. nepravilnosti, razen manjsih tehnicnih
napak, ki so bile ugotovljene skozi pregled, a jih je sole obrazlozila oz. odpravila.

Priporocila in predlogi ukrepov
Zaradi lazjeqa spremljanja izvajanja realizacije in zrnanjsevanja stroskov na racun izvajanja
razpisa priporocarno, da se razpisi za solske prevoze v prihodnje izvajajo enotno na nivoju
celotne obcine za vse osnovne sole hkrati. Glede na to, da obcina refundira solske prevoze, bi
bile smiselno, da se tudi izvajajo iz enega naslova.

Vrociti:
zupan Obcine Dornzale, g. Toni Dra~Oo~==;;;::;'.r
direktor obcinske uprave, g. Edvard Jeselnik
ravnatelj Osnovne sole Domzale. g. Uros Govc
clani Nadzornega odbora

Predsednik Nadzornega odbora
mag. Borut Kurmansek

~
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OBCINA DOMZALE
Nadzorni odbor
Ljubijanska 69
1230 DOMZALE

Stevilka: 0600-13/2016
Dornzale: 13. 9. 2017

V skladu z 48. clenorn Statuta Obcine Domzale (Ur. Vestnik Obcine Domzale, st. 9/11-UPB2) in 14.
clenorn Poslovnika Nadzornega odbora ObCine Dornzale (Ur. Vestnik ObCine Domzale, st. 2/2015), je
Nadzorni odbor sprejel

DOKONCNO POROCllO 0 NADZORNEM PREGlEDU

Predmet nadzornega pregleda:
Razpolaganje z obcinskim nepremicnirn in prernicnim prernozenjern za leta 2015

Nadzorovane osebe: Obcina Dornzale. tjubljanska 69, 1230 Dornzale
Odgovorne osebe: Toni Dragar, zupan

Nadzornl pregled je opraviJa delovna skupina v sestavi:
Predsednik(-ca): Mateja Kegel Kozlevcar
Clan(-ica): Ma~az Jezek
Clan(-ica): Tadeja Savnik

PREGlEDANA DOKUMENTACUA
Financne kartice za leto 2015
Sklad za neprernicnine za leta 2015
Racuni in dodatna dokumentacija (iavni pozivi, ponudbe, pogodbe in ostala dokazila vezano na
posamezne zahtevke, kotje navedeno v nadaljevanju porocila)

UGOTOVITVE

402999 - Drugi operativni odhodki
6.3.2015 PR/01176/2015 Varscina za pare. St. 2349/1 2.136,37
Pri pregledu postavke PR/01176/2015, varsCina za parcelo stevilka 2349/1, v znesku 2.136,37 evrov
ugotavljamo, da je bilo placito varscine izvedeno. V nadaljevanju smo pridobili dokumentacijo iz katere
je bilo razvidno, da nakup ni bil realiziran in je bila kupnina v celoti vrnjena ObCini Domzale in sicer
dne, 16. 3. 2015.

420600 - Nakup zemljisc
6. 3. 2015 PR/01052/2015 Kupnina placito Rozic Ana 249.826,00
Pri pregledu postavke PR/OI052/2015, placilo kupnine Rozic Ani, v skupnem znesku 249.826,00 evrov,
za zemljisce pare. st. 199/3 s povrsino 3756 m2 k. o. lhan (1964-199/3-0), ki se nahaja na ureditvenem
obrnoqu 05 Ihan, smo naknadno zahtevali podlago za dolocanje visine kupnine. Izvedeni sta bili dye
cenilni porocili in sicer:
1. Cenitev izdelana predvidoma junija 2014, za placilo po valuti z dne, 16. 6. 2014, na podlagi katere

je bila vrednost parcele stevilka 199/3 s povrsino 3756 kvm k.o. Ihan ocenjena v visin: 217.500,00
evra (57,30 evra/kvm). Cenilno porocilo je bilo naroceno s strani lastnika neprernicnine in Obcine
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Domzale, pri navedbi izvajalea eenitve pa je navedeno Ie: uporabljeni predpisi, metodologija, oeena
vrednosti. Ugotavljamo, da ne moremo ugotoviti, kdo je izvedel prvo eenitev.

2. Cenitev izdelana januarja 2015, za placito po valuti z dne, 16. 1. 2015, na podlagi katerega je bila
vrednost parcele stevilka 199/3 s povrsino 3756 kvm k.o. Ihan ocenjena na visini 249.826,00 evra
(66,65 evra/kvrn). Cenilno poroCilo je bilo naroceno s strani Oddelka za urejanje, Obcine Dornfale,
pripravil pa ga je eenilec Stane MarkoviC.

Ugotavljamo, da je razlika v uporabni vrednosti med prvo eenitvijo (0,80) in drugo eenitvijo (1,00). Iz
dokumentacije ni bilo razvidno na podlagi cesa je bila v izvedeni eenitvi primerjalnih objektov izvedena
druga eenitev s strani eenilea Staneta Markovica, v visini od 10 do 23,8 % visja za iste objekte. V obeh
eenilnih porocilih so narnrec kot primerjalne vzete tri enake pareele, medtem ko se ena (druga)
razlikuje: Izracunana vrednost prve vzorcne neprernicnine je oeenjena po prvi eenitvi v visini 13,58
evra/kvm, po drugi eenitvi pa 17,83 evra/kvrn, Izracunana vrednost tretje vzorcne neprernicnine je
oeenjena po prvi eenitvi v visini 14,79 evra/kvrn, po drugi cenitvi pa 17,56 evra/kvrn, Izracunana
vrednost cetrte vzorcne neprernicnine je oeenjena po prvi cenitvi v visini 13,75 evra/kvrn, po drugi
eenitvi pa 15,13 evra/kvrn.
UGOVOR OB(INE DOMZALE: Okvirna vrednost je bila izhodiSce za pricetek pogajanj z /astnikom 0

nakupu predmetneqa zemljisca. Z ocenjeno vrednostjo in ponudbeno vrednostjo se iastnik ni strinjal in
predlagal ceno, kije za 30 % presega/a ocenjeno vrednost. ObCina ima za dosego cilja na voljo pogajanja
ali uvedbo obiinskeqa podrobnega prostorskega noirta kot pod/age zo raztastitev. ObCina Domia/e je
presodila, da bi bila druga moinost, s katero bi bilo moqoie teoretiino doseii prvo ocenjeno vrednost
zemljisca, in potreben cas za sprejem bistveno ovirota investicijski nomen, zato je s pogajanji doseg/a
pogodbeno dogovorjeno ceno, ki je ie vedno znotraj okvirov provil za vrednotenje, kar je razvidno iz
drugega ceni/nega poroiila.
Obstaja skrb, da bi se tovrstna praksa lahko ponavljala na skodo davkoplacevalskih sredstev, zato
menimo, da bi morala obcina zasledovati eilje po ucinkovitejsem pogajanju. Delovna skupina meni, da
bi morala obcina zasledovati eilje po ucinkovitejsern pogajanju s prodajalci zemljisc za dosego
uqodnejse cene nakupa tovrstnih neprernicnin. Glede na navedene ugotovitve delovna skupina
izpostavlja, da bi tovrstna praksa obCine, tako kratkorocno kot dolqorocno, lahko imela negativne
ucinke na porabo davkoplacevalskih sredstev.

420600 - Nakup zemljiSc
14. 10. 2015 PR/06171/2015 Placilo kupnine 4784-70/2015 ... 5.340,00
Pri pregledu postavke PR/06171/2015, plaCilo kupnine Berti Buchet, Les Carmes 8360 Barjoles, Franeija
in Marietti Kanduth, Thomas Kotschat gasse 2, Ferlach 9170, Avtstrija, za nakup zemijisc: pare. st. 4263
s pov. 596 m2 k.o. Domzale (1959-4263/0-0) - vsaka do 112, pare. st. 4264/2 s pov. 391 m2 k.o. Domiale
(1959-4264/2-9), vsaka do V2, parco st. 4264/4 s pov. 211 m2 k.o. Domiale (1959-4264/4-0) - vsaka do
V2, pare. st. 4265/2 s pov. 2046 m2 k.o. Domiale 01959-4265/2-0) - vsaka do 112, parco st. 4424 s pov.
1243 m? k.o. Domiale (1959-4424/0-0) - vsaka do 53/226, pare. st. 4469 s pov. 572 m;>k.o. Dornzale
(1959- 4469/0-9) vsaka do 103/286 in parco st. 4425 s pov. 927 m2 k.o. Domiale (1959-4425/0-0) -
vsaka do 377/927, ugotavljamo, da je bilo izplacilo skladno s pogodbo in zakonodajo in sicer, je bila
pogodba sklenjena dne 14. 9. 2015, izpladlo pa je bilo izvedeno dne, 15. 10. 2015. Hkrati ugotavljamo,
da je obstajala predkupna pravica v korist Obcine Domiale, stranki pa sta se sporazumno dogovorili 0

visini odskodnine, ki je znasala za en kvadratni meter zemljisca 2,00 evra. Skupna povrsina je 5.340 m2,
odkupnina pa je znasala 10.680,00 evra, od cesar je posamezna lastnica prejela 5.340,00 evra. Stem so
bili omenjeni lastniski deleii preneseni na ObCino Dornzate.

420500 -Investicijska vzdrzevanje in izboljsave
10. 9. 2015 PR/05424/2015 Obnova kotlovnice v vrtcu UrSa 46.102,09
12. 10. 2015PR/06079/2015 Obnova kotlovnice v vrtcu UrSa 21.055,33
Ugotavljamo, da gre za obnovo kotlovnice v vrtcu Ursa. Skladno 5 prejetim racunorn dne 11. 8. 2015,
za izvajalca Instalaci]e Urbanija d. O. 0., ugotavijamo, da je bila valuta odredbe izplacila zneska v visini
46.102,09 evra (37.788,60 evra + 8313,49 evra DDV), dne 10. 9. 2015. Drugi racun istemu izvajalcu v
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visin: 21.055,33 evra (17.258,47 evrov + 3.796,86 DDV)je bil izplacan na podlagi prejetega racuna z dne
10. 9. 2015, izplacilo je bilo realizirano 12. 10. 2015. Stem je bil upostevan 30-dnevni rok placila od
prejema racuna, skladno s prvim in drugim odstavkom 26. elenaZIPRS1415.
Glede na to, da gre za isto vrsto storitve, ki je delno izplacana po prvem in delno po drugem racunu
uqotavljarno, da pri drugem racunu, skladno s 76. a elenom Zakona 0 DDV, ki navaja, da mora davcni
zavezanec placati DDV, v kolikor se mu opravijo gradbena dela, vkljucno s popravili, ciscenjem,
vzdrievanjem, rekonstrukcijo in rusenje v zvezi z nepremicninarni, ni bila obracunana obrnjena davcna
stopnja, kot je bila obracunana pri prvem racunu. Dokumenti niso ustrezno opremlieni z dodatnimi
obrazlozitvami, pac pa je Ie na racunu rocno dopisan izracun koncneqa zneska.
Ugotavljamo, da je bil neto znesek opravljenih del v visini 55.047,07 evra, oz. z DDV je znesek znasal
67.157,42 evra, kar je nizje, kot je bilo predvideno po pogodbi, kjer je navedeno, da je vrednost te
pogodbe 78.537,71 evra, od cesarje DDV v visini 14.162,54 evra. Ugotavljamo, da je bil znesek placila
za opravljene storitve nizji od predvidenega.
Glede na specifikacije posameznih obveznosti uqotavljarno, da je bila pogodba vezana na ponudbo, ki
je bila za obnovo kotlovnice v vrtcu Ursa, vendar pa je v specifikaciji med nepredvidenimi deli pri
izvedbi elektricnih instalacij navedena tudi zamenjava tuljave na razdelivcu R-kot v vrtcu Kekec v
Radornljah, v visini 415,00 evrov, kar ni skladno s pogodbo.
OBRAZLOiITEV: V letu 2015 je isti izvojalec izvajal obnovo kotlovnice v vrtcu Ursa. V tem casu je bilo
ugotovljeno, da je za optimalno delovanje ie izvedene kotlovnice v vrtcu Kekec, potrebno zamenjati
tuljavo na razdelivcu. Glede na dejstvo, da je ito za istovrstni pose I, da je ito za manjii znesek in da
pogodben vrednost obnove kotlovnice v vrtcu Ursa stem ni bila preseieno, smo se odloei/i, da v okviru
iste pogodbe izvedemo tuljavo na razdeiivcu no drugem enakem objektu.
Glede na to, da je slo za dodatno dele in to na objektu, kjer se dela niso izvajala v okviru pogodbe, je
zaradi transparentnosti, za tovrstne aktivnosti potrebna ustrezna podlaga (aneks ali druga
dokumentacija).

1. 10. 2015 PR/05717/2015 Delo na objektu OS Dornzale 46.538,25
Gre za storitev sanacije parketa v telovadnici na Osnovni soli Domfale, vrednosti v visini 46.538,25
evrov, podjetju Juries d. o. o. racun v navedeni visin: je prejet dne 1. 9. 2015, izplacan pa 1. 10. 2015,
kar je skladno 5 30-dnevni rokom placila, skiadno s prvim in drugim odstavkom 26. elena ZIPRS1415.
UgotavUamo, da je bil neto znesek opravljenih del v visini 38.146,11 evra, oz. z DDV je znesek znasal
46.538,25 evra, kar je nizje, kot je bilo predvideno po pogodbi, kjer je navedeno, da je vrednost te
pogodbe 49.232,34 evra, od eesarje DDV v visini 8.877,96 evra. Ugotavljamo, da je bil znesek placila za
opravljene storitve nizji od predvidenega.

19. 10. 2015 PR/06237/2015 Energetska sanacija OS Rodica 5.981,29
Gre za storitev energetske sanacije Osnovne sole Rodica, vrednosti v visini 5.981,29 evra, podjetju CE-
INVEST d. o. o. Raeun v navedeni visin] je bil prejet dne 17. 9. 2015, izplacan pa 19. 10. 2015, kar je
skladno s 30-dnevnim rokom placila, skladno s prvim in drugim odstavkom 26. elena ZIPRS1415..
Racunje bil izdan skladno z narocilnico Obcine Dornzale, stevilka 2015-0875, ki je skladna s ponudbo
st. 1857/2015-12 z dne, 10. 9. 2015. Uqotavljarno, da ni posebnosti.

420500 - Investicijska vzdrievanje in izboljsave
8 19. 10. 2015 PR/06245/2015 Koncna situacija OS Rodica 191.934,04
Uqotavljamo, da gre za Energetsko sanacijo Osnovne sole Rodica, izpladlo pa je vezano na pogodbo
stevilka 4781-7/2015, v visini 191.934,04 evra, podjetju CE-INVESTd. o. 0 .. Datum prejema racuna je 17.
september 2015, izplacilo pa je bilo izvedeno dne 19. 10. 2015. Stem je bil upostevan 30-dnevni rok
pladla od prejema racuna, skladno s prvim in drugim odstavkom 26. clena ZIPRS1415. Na aneksu k
pogodbi, stevilka 4781-7/2015 ni datuma podpisa izvajalca.
Ugotavljamo, da je bil prvotni znesek pogodbe 402.694,24 evra (od tega 72.616,99 evra za DDV). Po
sklenjenem aneksu v visini 38.983,30 evra (od tega 7.029,77 evra za DDV), iz cesar izhaja, da je bil po
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pogodbi in aneksu predviden strosek projekta v visini 441.627,54 evra (od tega 79.646,76 evra za OOV),
celotna situacija projekta pa je bila na koncu v vismi 44l.670,09 evra (od tega 79.645,43 evra za OOV).
Na podlagi dodatnega zahtevka za posredovanje pogodbenega predracuna na podlagi katerega je bila
sklenjena prvotna pogodba za izvedbo del in obrazlofitev zakaj je prislo do dodatnih del in zakaj jih ni
bilo mopoce predvideti v prvotni ponudbi in posredovanje razpisne dokumentacije, ki je bila podlaga
za izbiro izvajalca, pray tako pa dokumentacijo za preostanek situacije, smo prejeli sledeci odgovor:
Navajamo: »Obrozloiitev veCjih dodatnih del: po projektu naj bi se no zunanji stroni oken izvedlo
sencenje z zunonjimi ioluzijomi - krponkami z monokomondo. Ob izvedbl se je izkazolo, do zorodi
obstojeCih proiitov ok en ni moqoce namestiti monokomand. Posiediino je bilo potrebno izvesti dvig
ialuzij z elektro pogonom in doboviti sprejemnike in daljinee za zunonje krpan ialuzije. Ob tuiitvenib
delih se je ugotovilo, do je stekleni vetrolov dotrajan in da ga je potrebno zamenjati, istoiasno pa zaradi
senienja montirati brisoleje, ker se vetrolov nahaja najuini stroni objekta.«
Glede na to, da bi moral biti v okviru priprave projekta izvedena strokovna priprava le-tega, delovna
skupina pojasnjuje, da se vedno ni jasno. zakaj tega ni bilo moqoce predvideti, glede na to, da je bil
obstojeci profil oken znan.

Na podlagi zahteve smo prejeli dodatno dokumentacijo in sicer:
4301-1/2015 Postopek izbire izvajalca - narocilo. objavljeno na portalu javnih narocil

Na podlagi dodatne dokumentacije ugotavljamo, da seje na javno naroCilo za energetsko sanacijo OS
Rodica prijavilo 19 ponudnikov, od katerih je bil najuqodnejsi Markomark, d.o.o., Videm pri Ptuju v
visini 298.258,28 evra, drugi najvisji CE-INVEST,d.o.o., Trebnje, v visini 330.077,25, tretji najcenejsi ZIR
d.o.o., Ljubljana, v visini 336.713,04 evra. Najvisja ponudba je bila podjetja Knuplez d.o.o., Zgornja
Velka, v vislni 489.343,97. Kljub temu, da je bil najuqodnejsi ponudnik Markomark, je bilo izbrano
podjetje CE-INVEST.Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji: »Pregledali in analizirali smo prve tri
najuqodnejse ponudbe. Ponudba podjetja Markomark d.o.o. z najniijo ponudbeno eeno je bilo nepopolna
in sieer so manjkalo dokazilo 0 ekonomsko-finanini sposobnosti. Iz predloienih reierencnih potrdil ni bilo
razvidno. da pri omenjenih poslih enakovrstna dela (fasaderska dela, menjava stavbnega pohiitva,
streha), obsegajo vsaj 70 % ponudbe za to javno naroiiio. Ponudnika smo pozvali na dopolnitev in
dodatno pojosnilo ponudbe. Ponudnik v zahtevanem 7-dnevnem roku ponudbe ni dopolnil, zato je bila
njegova ponudbo, kot nepopolna, izloiena iz nodoljnje obravnove.« Na podlagi prejete dokumentacije
ugotavljamo, da je bil izvajalec izbran skladno z sklepom 0 zacetkorn postopka in sicer, merilom
najnizjo ceno, izmed popolnih prispelih vlog.

4781-7/2015 Pogodba - Izvedba energetske sanacije OS Rodica
V 3. clenu pogodbe med narocnikorn (Obcina Domzale) in izvajalcem (CE-INVEST)je navedeno:
»lzvojalec se zaveie z deli, ki so predmet te pogodbe, pricet! tokoj po uvedbi v dele in jih koncati
nojkosneje do 20. 8. 2015. Zoradi soflnanciranja operaeije s stroni Evropske unije in sieer iz Kohezijskega
sklada, je rok za dokonconje del kljuenega pomena. 0 moinosti podaljsanja roka gradnje pa je v 4. iienu
navedeno: Padaljsanje roka je moqoce ie s sklenitvijo aneksa, ob hkratni predloiitvi podaljionje garaneije
za dobra izvedbo pogodbenih obveznosti.«
Ob tem ugotavljamo, da je izvajalec dne, 20. 8. 2015, na dan, ko bi moral biti objekt predan v uporabo,
poslal nepopolno vlogo za podaljsanje roka izvedb, ki pa je bila, glede na 4. clen pogodbe, nepopolna,
saj ni vsebovala dokumenta, ki izkazuje podaljsanje garancije za dobro izvedbo pogodbenih del.
Skladno s prejeto dokurnentacijo ugotavljamo, da obCina ni podala odgovora na podano vlogo, niti ni
sklenila aneksa k pogodbi, ki bi izvajalcu opravicil zaostanek del.
One, 3l. 8. 2015 je bil pripravljen in podpisan primopredajni zapisnik, kjer je v ugotovitvah navedeno
pod drugo tocko: da so dela opravljena po ponudbi in skladno s pogodbo.
Obcina je po primopredaji dne 23. 9. 2015, izvajalcu posredovala poziv za placilo pred unovcenjern
bancne garancije, zaradi ll-dnevne zamude roka za dokoncanje del, v visin] 16.500 evrov (1.500 evrov
na dan), kar je skladno 5 pogodbo.
Izvajalecje dne 8. 10. 2015, na dan, ko je Obcina Dornzale postavila rok za pladlo pogodbene kazni za
zamudo roka za dokoncarje del, posredoval odgovor na poziv v katerem navaja, da je narocnik
pravocasno prejel vlogo za podaljsanje v kateri je bil naveden vzrok spremembe strehe na zeljo
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nadzora. »Naroinik no nose vlogo ni podol nobeneqa odgovoro ali oaioiitve in ni imel na nose izvajanje
nobenih pisnib pripomb ali zahtev, kor je zo nos pomenilo, da se s podaljianjem roka strinja zaradi
zgoroj novedenih dejstev s katetimi]e bil z nose in svoje stroni pisno seznanjen.«
Dejstvo je, da je, kot navedeno, podaljsanje rnozno Ie s sklenjenim aneksom, kot navaja pogodba, a ker
je obcina ob primopredaji potrdila, da so dela opravljena po ponudbi in skladno s pogodbo, je
potrebno ugotoviti pravo odgovornost, zakaj je bilo to v primopredaji navedeno, ce v resnici del a niso
bila opravljena skladno s pogodbo (torej v pogodbeno dolocenern roku) oz. ni bilo zaznamka 0

nepravocasnern dokoncanju del.
UGOVOR: Izjavljomo, da so dela bila izvedena v skladu s ponudbo in v skiadu s pogodbo, kor se nanosa
zgolj na kvoliteto oprovljenih del in ne no toke izvedenih del. V 16. denu pogodbe je navedeno, do v
primeru, do pride izvajolec po soji krivdi v zamudo rokov iz 3. elena pogodbe, imo naroinik provico
zoroiunoti izvajalcu pogodbeno dogovorjeno kozen, ki znaia 1.500,00 evrov no dan zamude. Pogodbeno
kazen lohko naroinik obratuna izvajaicu pri koncni situociji oz. unovii garoncijo zo dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti. ObCino Domiole je izvojalcu pogodbeno kozen obraiunaia z unovcenjem banine
garoncije zo dobro izvedbo pogodbenih obveznosti; kar je skladno s pogodbo. V primopredajnem
zapisniku, kije tehniinl dokument, tego ni potrebno navojati.
Delovna skupina ponovno uqotavlja, da del a niso bila izvedena v skladu pogodbo, kljub ponovnim
navedbam obcine, kajti med pogodbene obveznosti sodijo tudi pogodbeno dogovorjeni izvedbeni
roki za dokoncanje projekta. V tem primeru ponovno ugotavljamo, da je prislo do neustrezne priprave
prevzemne dokumentacije, ki ni izkazovala dejanskega stanja (zamuda pri izvedbi del).

420500 - Investicijska vzdrievanje in izboljsave
9 22. 10. 2015 PR/06302/2015 Vrtec Krtek Jhan 950,00
Ugotavljarno, da gre za namen investicijskega vzdrzevanja in obnove v Vrtcu Krtek lhan. Placilo v visin]
950,00 evra na podlagi racuna, prejetega 22. 9. 2015, podjetja TIPO Jnvesticijske gradnje, ki je bil
lzplacan dne 22. 10. 2015. Stern je bil upostevan 30-dnevni rok placila od prejema racuna, skladno s
prvim in drugim odstavkom 26. elena ZIPRS 1415. Racun je bil izdan na podlagi narocilnice stevilka
2015-0726 za CiScenje in izpiranje vodovodnih instalacij v objektu vrtec Krtek v lhanu, skladno s
ponudbo, stevilka 5-114, z dne 23. 7. 2015. Narocilnica je bila na podlagi ponudbe v visin] 1.179,98
evra, koncni znesek racuna pa je bil niiji in sicer 950,00 evra.

420500 - Investicijska vzdrievanje in izboljsave
10 18. 11. 2015 PR/07011/2015 Koncna situacija kuhinja Vrtec Domiale 9.596,23
1118. 11. 2015 PR/07011/20l5 Koncna situacija kuhinja Vrtec Domiale 5.998,63
12 18. 11. 2015 PR/07011/2015 koncna situacija kuhinja Vrtec Domiale 8.449,37
13 18. 11. 2015 PR/07011/2015 koncna situacija kuhinja Vrtec Domiale 23.000,00
Ugotavljamo, da gre za Rekonstrukcijo kuhinje v vrtcu Ostriek na Rodici, v znesku 118.376,48 evra
podjetju Razvojni GPJ d.o.o. na podlagi racuna, prejetega dne 19. 10. 2015, ki je bil izplacan 18. 11.
2015. Stem je bil upostevan 30-dnevni rok placila od prejema racuna. skladno s prvim in drugim
odstavkom 26. clena ZIPRS 1415. Pray tako ugotavljamo, da so bili zneski v okviru predvidenih
pogodbenih zneskov, kjer je navedeno, da je znesek pogodbe v visini do najvec 128.699,33 evra, od
tega 23.208,08 evra za DDV. Vendar pa, znesek situacije je v visini 118.376,48 evra, ker je 510 za delno
predpladlo, je bil s strani izvajalca izdan predracun v visini 579,98 evra, koncni izplacani znesek pa v
visini 117.796,50 evra.

420402 - Rekonstrukcije in adaptacije
1415.7.2015 PR/04758/2015 Rekonstrukcija igrisca Zupanciceva 13.837,66
Ugotavljamo, da gre za rekonstrukcijo kosarkarskeqa igrisca Zupanciceva ulica, Dornzale. Izplacilo je
vezano na pogodbo stevilka 4781-19/2015, z dne 29. 6. 2015 in aneks Stevilka 1 z dne 9. 7. 2015,
pogodbena vrednost v visini 14.120,07 (od tega DDV v visini 2.546,24 evra), podjetju Grapix d.o.o.
Datum prejema racun je 13. 7. 2015, izpladlo je bilo izvedeno 15. 7. 2015. Ker je 510 za predcasno
izplacilo, je bil, skladno s sedmim odstavkom 26. elena ZIPRS 1415, izdan dobropis v visini 2 %
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koncneqa pogodbenega zneska, kar znase 282,41 evra s cimer se je koncni znesek zrnanisal na
13.837,66 evra. Ugotavljamo, da je bil naknadno sklenjen aneks k pogodbi v visint 9 % pogodbene
vrednosti. Prvotna vrednost pogodbe je bila namrec 12.983,24 evra, z aneksom pa je narasla na
14.120,07 evra.
Na podlagi dodatne dokumentacije: Skladno s ponudbo, ki jo je pripravil izbrani izvajalec, je bila
vrednost pogodbe 12.983,24 evrov. Z aneksom se je znesek povecal za 1.136,83 evra bruto,
uqotavljarno pa, da so se, poleg nepredvidenih del, povisale tudi vse preostale postavke: preddela (za
42,7 evra), zemeljska dela (za 52,6 evra), tlakarska dela (za 296,53 evra), v povprequ za dobrih 7 %. V
aneksu je navedeno, da je izvajalec podal vlogo za sklenitev aneksa, vloga ni bila prilozena
dokumentaciji. Pray tako ni nikjer obrazlozeno, zakaj so se povisale preostale postavke. Jasna in
uterneljena je Ie postavka nepredvidena dela, kjer je to navedeno v ponudbi. Pray tako smo v zahtevku
zahtevali celotno razpisno dokumentacijo, vendar ponudbe drugega ponudnika, podjetja Elicom d.o.o.,
nismo prejeli.

420402 - Rekonstrukcije in adaptacije
15 14.4. 2015 PR/01674/2015 Izgradnja dodatnih sanitarij in gard. 5.564,70
162. 1. 2015 PR/08678/2014 Izgradnja sanitarij teniska dvorana 11.548,22
UgotavOamo, da gre za rekonstrukcijo sistema ogrevanja v teniski dvorani ter izgradnjo dodatnih
sanitarij in garderob v teniski dvorani. Izplacilo je vezano na pogodbo stevilka 4781-50/2014, z dne 7.
11. 2014, pogodbena vrednost v visin: 31.757,43 (od tega DDV v visini 5.726,75 evra), podjetju Ural d.
o. 0.. Datum prejema racun v visini 5.564,70 je 12. 3. 2015, datum izplacila pa je 13. 4. 2015. Datum
prejema racuna v visini 11.548,22 za 3. 12. 2014, datum izplaCilapa je 2. 1. 2015. Stem je bil upostevan
30-dnevni rok plaCilaod prejema racuna, skladno s prvim in drugim odstavkom 26. elena ZIPRS1415.
UgotavOamo, da je bilo, glede na koncno situacijo izvedbena vrednost projekta nizja od pogodbene, in
sicer v visini 26.213,39 (od tega DDV v visini 4.727 evra).

420401 - Novogradnje
173.12.2015 PR/07242/2015 Umetno drsalisce v Cesminovem 32.561,80
Ugotavljamo, da gre za vzpostavitev umetnega drsalisca v Cesminovem parku. IzplaCilo je vezano na
pogodbo stevilka 478/3-84/2015, v visini 38.881,40 evra (od tega DDV 7.011,40 evra), ter Aneksov k
pogodbi stevilka 2, vrednosti 6.240,30 evrov (od tega DDV 1.125,30 evra). Ugotavljamo, da je do
aneksa in dodatnih sredstev prislo zaradi narocila izvedbe ograje drsalisca, na podlagi predracuna st.
00133-2015, z dne, 22. 10. 2015. Datum prejema racuna v visini 32.561,80 je 3. 11. 2015, datum
izplacila pa je 3. 12. 2015. Stem je bil upostevan 30-dnevni rok placila od prejema racuna, skladno s
prvim in drugim odstavkom 26. clena ZIPRS1415.
Na podlagi dodatnega zahtevka za posredovanje ponudbe oz. pogodbenega predracuna, na podlagi
katerega je bila sklenjena prvotna pogodba za izvedbo del in razpisno dokumentacijo, ki je bila
podlaga za izbiro izvajalca ter dokumentacijo za preostanek situacije, smo po pregledani situaciji
ugotovili sledece: Ugotavljamo, da so na razpis (razpisne dokumentacije nismo prejeli!) prispele tri
ponudb in sicer: Fida sports, Stopar Ma~az s.p., Prevalje v vrednosti 31.870,00 evrov, Ice Magic
International Ltd, Zdruzeno kraljestvo v vrednost 54.928,00 evrov in Elan Inventa d.o.o., Begunje v
vrednosti 40.670,50 evrov. Glede na ugotovitve ob pregledu ponudb, ponudnik Ice Magic International
ni predlozil garancije za resnost ponudbe, zato so njegovo ponudbo oznaCili za nepopolno te izlocil: iz
nadaOnjega postopka oddaje javnega narocila, ponudnik Elan Inventa d.o.o. pa ni podal ustreznih
referenc, zato se njegova ponudba oznad za nepravilno in se kot nepopolna izloci iz nadaljnjega
postopka javnega narocanja. Na podlagi teh ugotovitev je bila sprejeta kot ekonomsko najuqodnejsa
ponudba ponudnika FlDA SPORTS,Stopar Ma~az s.p., v vrednosti 38.881,40 evra z DDV. Na podlagi
pregleda pogodbenega predracuna ugotavljamo, da le-ta zajema ograjo za drsalisce z dostavo in
montazo v skupni vrednosti 6.240,30 evra z DDV, kar je skladno s sklenjenim aneksom k pogodbi. Skozi
dokumentacijo pa ni bilo moqoce razjasniti, zakaj postavitev ograje ni bila predvidena v prvotnih delih.
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Delovna skupina ugotavlja, da umetno drsalisce v Cesminovern parku ne obratuje vee. zato
predlagamo izvedbo dodatnega nadzora projekta, kjer se ugotavlja smiselnost investicije, glede na to,
da imamo v Dornzalah v Sportnem parku ze obstojece drsalisce.
UGOVOR: Umetno drsaiisce je namenjeno nojmiajiim upotabnikom in med drugim omoqoca drsonje
oziroma uporabo preko celega leta. Po postavitvi dtsauica smo skupaj z nadzorom uqotoviii, da je zaradi
varnosti in vecje uporabnosti smiselno namestiti varovalno ograjo. Ograja v prvotnem nocrtu ni bilo
predvidena, zaradi cesar smo bili primorani izvesti dodatno naroiilo.
Delovna skupina ponovno pojasnjuje, da glede na dejstvo, da umetnega drsalisca v Cesrninovern parku
ni vee, bi bilo treba izvesti dodaten nadzor, upravicenosti same nalozbe, predvsem pa ugotoviti, kje
danes sploh je to drsalisce, ki je - po besedah obcine - namenjeno za celoletno uporabo za otroke.
Trditev, da je drsanje ornoqoceno preko celega leta, torej ne drii.

420500 - Investicijsko vzdrievanje in izboljsave
19 18. 12. 2015 PR/07783/2015 Obveznosti 11/15 81,35
Ugotavljamo, da gre vpladla v rezervni sklad za tri stanovanjske enote in sicer na naslovu ljubljanska
87, enota 08682/3, enota 08683/4 in enota 08690/11. Vplacan je bil skupni znesek v visini 81,35 evra,
na podlagi prejetega racuna z dne 18. 11. 2015, je bil racun placan 18. 12. 2015, podjetju Aktiva
upravljanje d. o. 0..Stem je bil upostevan 30-dnevni rok placila od prejema racuna, skladno s prvim in
drugim odstavkom 26. elena ZIPRS 1415. Ugotavljamo, da ni posebnosti.

420500 - Investicijsko vzdrievanje in izboljsave
2018.5.2015 PR/02584/2015 Zamenjava vhodnih vrat 21.283,47
Ugotavljamo, da gre za zamenjavo vhodnih, protivlomnih vrat na stanovanjskih enotah v lasti obcine
Dornzale. Izplacilo je vezano na pogodbo stevilka 4783-24/2015, z dne 27. 3. 2015, pogodbena
vrednost v visini 21.283,47 (od tega DDV v visini 1.846,51 evra), podjetju Mizarske storitve Rebol,
Bostjan Rebolj s. p.. Datum prejema racun v visini 21.283,47 je 17.4.2015, datum izplacila pa je 18. 5.
2015. Stem je bil upostevan 30-dnevni rok placila od prejema racuna, skladno s prvim in drugim
odstavkom 26. elena ZIPRS 1415. Gre za zamenjavo protivlomnih vrat na naslednjih stanovanjskih
enotah: stanovanja stevilka 20, 18 in 15 na naslovu Ljubljanska 58, Dornzale. Stanovanji stevilka 3 in 11
na naslovu Ljubljanska 87, Dornzale. Stanovanja stevilka I, 14, 3, 10 in 4 na naslovu Ljubljanska 89,
Dornzale. Stanovanje stevilka 29, na naslovu Ljubljanska 93. Stanovanje stevilka 7 na naslovu
Ljubljanska 95 in stanovanje stevilka 4, na naslovu Ljubljanska 116.
Na podlagi dodatnega zahtevka smo prejeli vse ponudbe, ki so bile pridobljene za opravljeno storitev
pred podpisom pogodbe z izbranim izvajalcem. Ugotavljamo, da so prispele naslednje ponudbe:
Mizarske storitve, Bostjan Rebolj s.p., Suhadole 16,1218 Komenda v vrednosti 21.283,47 evra. VOSOP,
montaza pohistva, oblog in oken, Primoz Gorza s.p., Zadruznlska ulica 2, 1235 Menges, v vrednosti
21.849,74 evra. Lesna galanterija Anton Skok s.p., Fajfarjeva 2, 1230 Dornzale v vrednosti 21.621,89
evra. Skladno 5 porocilorn 0 izvedbi postopka z dne 16. 3. 2015 ugotavljamo, da je bil izbran ponudnik,
ki je ponudil najuqodnejso ponudbo: Mizarske storitve, Bostian Rebolj s.p., Suhadole 16,1218
Komenda, v visinl 21.283,47 evra.
UGOVOR: Prilagamo mnenje oz. priporoiilo gradbenega nadzornika glede menjave vbodnih vrat 5

priporocenimi cenami menjave vhodnih vrat po naroiiiu. Menimo, do je nedopustna metoda
dokazovanja ustreznosti cene 5 pridobivanjem ponudbo brez razpisanega postopka javnega narocanja in
brez utemeljenih tehnicnih speciiikaci], ie zlasti ob dejstvu, do ponudba ni priloiena predhodnemu
poroiilu in je ni moino vpog/edati.
Delovna skupina pojasnjuje, da se odpira vprasanie, zakaj je za zamenjavo protivlomnih vrat potrebno
priporocilo gradbenega nadzornika, ki predstavlja dodaten strosek. S strani zunanjega nadzornika je
bila narejena analiza (predvidevamo tudi z namenom za cim bolj cenovno in kakovostno ucinkovito
izvedbo) ze v letu 2013, ko so bile razmere na trgu druqacne, kot leta 2015. Nejasno je tudi, da
nadzornik pripravi priporodlo cene dobavljenih vhodnih vrat, namesto, da bi pripravil Ie specifikacijo
tehnicnih zahtev, na podlagi katerih bi pristojna obcinska stuzba lahko izbrala ustreznega in cenovno
najuqodnejseqa ponudnika.

Dokoncno porocilo: Razpolaganje z obcinskim neprernknim in prernicnirn prernozenjem za leta 2015

7

6 2



420500 - Investicijsko vzdrzevanje in lzboljsave
21 5.8.2015 PR/04471/2015 Po speeifikaeiji v prilogi 21.283,47
Ugotavljamo, da gre za zamenjavo vhodnih, protivlomnih vrat na stanovanjskih enotah v lasti obcine
Domzale. Izplacilo je vezano na pogodbo stevilka 4783-44/2015, z dne 10. 6. 2015, pogodbena
vrednost v visini 21.283,47 (od tega DDV v visini 1.846,51 evra), podjetju Mizarske storitve Rebol,
Bostjan Rebolj s.p.. Datum prejema racun v visini 21.283,47 je 6. 7. 2015, datum izplaCila pa je 5. 8.
2015. 5 tem je bil upostevan 30-dnevni rok pladla od prejema racuna, skladno s prvim in drugim
odstavkom 26. elena ZIPRS 1415.
Ugotavljamo, da gre za zamenjavo protivlomnih vrat na naslednjih stanovanjskih enotah: stanovanje
stevilka 6, na naslovu Ljubljanska 116, stanovanje stevilka 14, na naslovu Miklosiceva la, stanovanji
stevilka 20 in 27 na naslovu Miklosiceva 1b, stanovanje stevilka 17 na naslovu Miklosiceva 15,
stanovanje stevilka 15 na naslovu Miklosiceva l c, stanovanje stevilka 25, Ljubljanska 76, stanovanje
stevilka 9 in 13, Miklosiceva Ie, stanovanje stevilka 1, Zupanciceva 7, stanovanje stevilka 20,
Miklosiceva 1d, stanovanje stevilka 21, Miklosiceva 2a, stanovanje stevilka 23, Miklosiceva 23e, vse
Domzale.
Na podlagi dodatnega zahtevka smo prejeli vse ponudbe, ki so bile pridobljene za opravljeno storitev
pred podpisom pogodbe z izbranim izvajaleem. Ugotavljamo, da so prispele naslednje ponudbe: Lesna
galanterija Skok Anton s.p., Fajfarjeva ulica 2, 1230 Domzale, v vrednosti 21.736,74 evra. Mizarske
storitve, Bostjan Rebolj s.p., Suhadole 16,1218 Komenda v vrednosti 21.283,47 evra. Posrednistvo,
marketing in servis na terenu Saso Lemic s.p., Muljava 9, 1234 Menges v vrednosti 23.484,46 evra.
Skladno s porocilorn 0 izvedbi postopka z dne 26. 5. 2015 ugotavljamo, da je bil izbran ponudnik, ki je
ponudil nejuqodnejso ponudbo: Mizarske storitve, Bostian Rebolj s.p., Suhadole 16,1218 Komenda, v
visini 21.283,47 evra.
Ker so bile cene vseh ponudnikov preeej visje od ponudb, ki jih sieer lahko dobimo na trgu, smo v
nadaljevanju pridobili se eno ponudbo, ki je za podobno storitev (menjava vhodnih vrat na kljuc)
pripravil ponudbo, katere koncna vrednost je 740,00 evrov in je kot taka uqodnejsa od vseh prejeti
ponudb za izveden projekt. Glede na navedeno ugotavljamo, da bi Obcina Dornzale lahko
gospodarneje ravnala s proracunskimi sredstvi, ce bi bil nadn izbire ponudnikov ustreznejsi glede na
ponudbo na trgu.

420500 - Investicijsko vzdrfevanje in izboljsave
22 10.8.2015 PR/0461/2015 Obnova stanovanj 26.258,67
Ugotavljarno, da gre za obnovo stanovanj po pogodbi stevilka 4781-10/2015, z dne 28. 5. 2015.
Pogodbena vrednost v visini 26.258,67 (od tega DDV 4.735,17 evra). podjetju Prenova d.o.o .. Datum
prejema racuna je 9. 7. 2015, datum izplacila pa 10. 8. 2015. Stem je bil upostevan 30-dnevni rok
placila od prejema racuna, skladno s prvim in drugim odstavkom 26. elena ZlPRS 1415.
Na podlagi dodatnega zahtevka smo prejeli vse ponudbe, ki so bile pridobljene za opravljeno storitev
pred podpisom pogodbe z izbranim izvajalcern. Gre za ponudbo za sklenitev grad bene pogodbe za
obnovo stanovanja stevilka 6, Breznikova 75, Ihan, stevilka 7, 17 in 23, Saranoviceva 25a, Domzale,
stevilka 9, Miklosiceva Le in stevilka 22, Miklosiceva Id, Dornzate.
Prispele ponudbe: Prenova d.o.o., Kokosnje lOa, 1233 Dob v visini 21.523,507 evra. Slikopieskarstvo in
zakljucna dela v qradbenistvu Marjan Matej Susnik s.p., Jasen I, 1235 Radomlje v v visini 22.353,10
evra. MS Prom d.o.o., Breznikova 57, 1230 Domzale, v visini 22.671,00 evra. Na podlagi prejetih ponudb
ugotavljamo, da je bil izbran, najuqodnejsi ponudnik in sieer Prenova d.o.o., Kokosnje lOa, 1233 Dob, s
ponudbo v visini 21.523,507 evrov.

420401 - Novogradnje
23 10.7.2015 PR/03884/2015 Izvedba pitnika Vir 3.806,40
Ugotavljamo, da gre za novogradnjo pitnika na Viru pri vecgeneracijskem igriscu po narocilnici stevilka
2015-0403-0KZ, z dne 28. 4. 2015. Vrednost narocila v visin! 3.806,40 (od tega DDV 686,40 evra),
podjetju Prodnik d.o.o .. Datum prejema racuna je 10. 6. 2015, datum izplacila pa 10. 7. 2015. 5 tem je
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bil upostevan 30-dnevni rok placila od prejema racuna, skladno s prvim in drugim odstavkom 26. elena
ZIPRS1415. Ni posebnosti.

420401 - Novogradnje
24 12.8.2015 PR/04755/2015 Park ob garazni hisi 16.971,91
25 8.10.2015 PR/05991/2015 Park ob qarazni hisi 55.782,10
26 13.11.2015 PR/0695l/2015 Park ob qarazni hisi 10.463,31
Ugotavljamo, da gre za izgradnjo parka Masljeva ob garazni hisi, po pogodbi stevilka 4781-61/2014, z
dne, 19. 12. 2014. Pogodbena vrednost v visini 83.310,56 (od tega DDV 15.023,22 evra), podjetju
Elicom d.o.o.. Pladlo je bilo izvedeno v treh fazah in sicer: znesek v visini 16.971,91 evra, na podlagi
racuna stevilka 10/2015, prejetega dne 13. 7. 2015, ki je bil placan 12.8. 2015, znesek v visini 55.782,10
evra, na podlagi racuna stevilka 13/2015, prejetega dne 8. 9. 2015, ki je bil placan 8. 10. 2015, znesek v
visini 10.463,31 evra, na podlagi racuna stevilka 19/2015, prejetega dne 14. 10. 2015, ki je bil placan
dne, 13. 11. 2015. Stem je bil upostevan 30-dnevni rok placila od prejema racuna, skladno s prvim in
drugim odstavkom 26. elena ZIPRS 1415. Predviden znesek pogodbe je bil 83.310,56 evrov, dejanska
izplacila pa so znasala 83.217,32 evra.
Na podlagi sklepa 0 zacetku postopka stevilka 4300-49/2014-1 z dne 24. 11. 2014, je bila ocenjena
vrednost projekta v visini 76.959,17 oz. z DDV 93.890,18 evra. Proracunska postavka: 16330, 4204,
Vzdrzevanje zelenic in mestne komunalne opreme, 16023 park Masljeva ulica Dornzale, Merilo za izbor
ponudbe je najnizja cena po ponudbi ob izpolnjevanju pogojev in obrazcev iz povabila.
Skladno z zapisnikom 0 odpiranju pogodb ugotavljamo, da so na razpis prispele sledece ponudbe
(eene so brez DDV): Elieom d.o.o., Dornzale, v visini 68.306,04 evra, Kovinar-Gradnje st d.o.o., Jesenice,
v visini 76.542,59 evra, Razvojni zavod d.d., Trzin, v visinl 77.145,36 evra, KPLd.d., Ljubljana, v visini
82.692,99 evra, Lavaco d.o.o., Ljubljana, v visini 84.505,16 evra, Leval d.o.o., Cerkniea,v visini 84.733,00
evra, HIP plus d.o.o., vace, v visini 89.310,36 evra, Mapri proasfalt d.o.o., Ljubljana, v visini 93.260,60
evra, CPKd.d., Koper, v visini 106.167,04 evra, Trgograd d.o.o., Litija, v visini 111.784,85 evra, Prenova-
Gradbenik d.o.o., Ljubljana-Sentvid, v visini 112.921,89 evra. Prejeli smo dokumentaeijo vseh ponudb, Ie
izbranega izvajalca ne.
Vendar pa ugotavljamo, da pri koncnern porocilu 0 oddaji narocila, kjer je kot izbrani izvajalec
navedeno podjetje EUCOM d.o.o., Ljubljanska c. 106a, Domzale. navajajo, da je predlozil popolno
ponudbo in ni imel racunsklh napak, pa vendar se znesek na izbranem porocilu (stevilka 4300-
49/2014-16) razlikuje od zneska, ki ga je izbrani izvajalec navedel v vlogi. V ponudbi je narnrec
naveden znesek 68.306,04 evra + DDV. V poroCilu 0 izvedbi postopka in v gradbeni pogodbi pa je
naveden znesek 68.287,35 evra + DDV. Nastala je torej razlika v visini 18,69 evra + DDV.
Pri prejeti dokumentaciji in primerjavi realizacije izbranega izvajalca, smo pri ponudbah neizbranih
izvajalcev in izbranega izvajalca zaznavali tudi veckratno razliko v ceni (nizja cena pri izbranem
izvajaleu). Primer: postavka 223 - izdelava zasipa, planiranje in uvaljanje terena med utrjenimi
povrsinami, nivelacija zunanje ureditve z materialom od izkopa in prerazporeditev mas okoli utrjenih
povrsin, cena drugih ponudnikov se giblje od 3,5 do 5 evrov, izbranega ponudnika pa 0,5 evra/rn''. Na
podlagi prejete eelotne ponudbe izbranega izvajalea, bomo lahko ugotovili, ce so se cene ze v zacetku
tako razlikovale.
Delovna skupina ugotavlja, da je pri prepisu, prislo tudi do napake in sieer sta izvajalca z najvisjo
vrednostjo (Trgograd in Prenova-Gradbenik) zamenjana. Pravilna povezava ponudbe je, kot navedeno
zgoraj.

420500 - Investicijsko vzdrievanje in izboljsave
27 - PR/00624/2015 Asfaltiranje obcinskih cest 14.566,99
Ugotavljamo, da gre za Investicije v eestno infrastrukturo (Investieijsko vzdrzevanje in obnove) in sieer
obnovo Vodovodne ceste. lzplacilo je vezano na pogodbo stevilka 4781-13/2014, z dne 22.5.2014, po
ponudbi stevilka 14-048, z dne 9.4.2014, v visini 233.936,74 evra (od tega DDV42.185,31). Racunje bil
izdan dne 6. 2. 2015, placan pa dne, 9. 3. 2015. Stem je bil upostevan 30-dnevni rok placila od prejema
racuna, skladno s prvim in drugim odstavkom 26. elena ZIPRS1415.
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Ugotavljamo, da je pri investiciji prislo do veckratneqa sklepanja aneksa in sicer v stirih prirnerih.
Sklenjeni so bili stirje aneksi k pogodbi:

Aneks stevilka 1 za podaljsaoje roka izvedbe del
Aneks stevilka 2 za podaljsanje roka izvedbe del
Aneks stevilka 3 za podaljsaoje roka izvedbe del
Aneks stevilka 4 za povecanje zneska v visini 11.611,96 (od tega DDV 2.093,96)

Na podlagi zahtevka smo prejeli dodatno dokumentacijo in naslednjo obrazlofitev: »Nepredvideno
dodotno de/o so se pojovilo zorodi pridobitve soglosij v casu grodnje zo ureditev piocniko no Vodovodni
cesti ter obnove plocniko no Obrtniski cesti.« Odgovor se nanasa na zahtevo po obrazlofitvi, zakaj je
prislo do sklepanja aneksa stevilka 4, zaradi cesar se je celotna investicija povecala za 11.611,96 evrov
ter obrazloiitev za dela na kateri ulici se aneks za povecan obseg del a nanasa.
Delovna skupina ugotavlja, da obrazlozitev, da se je investicija povecala za kar 1l.611,96 evra zaradi
pridobitve soglasij v casu gradnje ni zadostna oziroma nima realne osnove. Po mnenju delovne
skupine je nerealno, da je bila cena pridobivanja soglasij take visoka. Pray tako obcina 0 navedenem ni
predloziia nobenega dokazila.

Ugotavljamo, da je bilo javno narodlo za oddajo dele za asfaltiranje ulic po koncani obnovi
vodovodnega omrezja objavljeno na portalu javnih narocil dne 20. 3. 2014. Na javno narodlo so se
javili naslednji ponudniki s ponudbo v vrednosti (z DDV): HIP PRENOVA d.o.o., vaie, 287.653,55 evra,
PRENOVA-GRADBENIK d.o.o., Ljubljana - Sentvid, 233.936,74 evra, GORENJSKA GRADBENA DRUZBA
d.d., Kronj, 238.001,70 evro, KPL d.d., Ljubljana, 268.066,59 evra, TRGOGRAD d.o.o., iitija, 274.310,47
evra, G.P. KOMGRAD d.o.o., Ljubljana, 284.242,34 evro, MAPRI PROASFALT d.o.o., Ljubljana, 283.699,85
evro, STRABAG do. D., Ljubljana, 243.903,94 evro. Pri pregledu ponudb stirih najuqodnejsih ponudnikov
je bilo Ie eno podjetje - Gorenjska gradbena druzba - pozvano k dopolnitvi in je tudi v ustreznem casu
ponudbo dopolnilo. Najuqodnejsa ponudba je bila izvajalca PRENOVA - GRADBENIK d.o.o., ki je
izpolnjeval vse pogoje iz razpisne dokumentacije. Druga najuqodnejsa je bila ponudba Gorenjske
gradbene druzbe, tretja Strabag in eetrta KPL. Na podlagi kriterija - nejuqodnejsa ponudba za
asfaltiranje ulic po koncani obnovi vodovodnega omreija je bilo izbrano podjetje: PRENOVA-
GRADBENIK d.o.o., Stanezice 39, 1210 Ljubljana - Sentvid s ponujeno ceno 191.751,43 evra oz. z DDV
233.936,74 evra.

420500 - Investicijsko vzdrzevanje in izboljsave
28 - PR/05181/2015 Vir - park s skulpturami 4.557,96
UgotavUamo, da gre za izgradnjo parka s skulpturami na Viru po narocitnici stevilka 2015-0667, z dne,
2.7.2015, v visini 4.557,96 (od tega DDV 821,93). Racun je bil izdan dne, 5. 8. 2015, placan pa dne 4.9.
2015. Stem je bil upostevan 30-dnevni rok placila od prejema racuna, skladno s prvim in drugim
odstavkom 26. elena ZIPRS 1415.

420501 - Obnove
29 - PR/07237/2015 Obnova Kajuhove ceste 48.213,82
Uqotavljarno, da gre za obnovo Kajuhove ceste. Izplacilo je vezano na pogodbo stevilka 4781-27/2015,
z dne 4. 9. 2015, pogodbena vrednost v visini 65.518,89 (od tega DDV v visini 11.814,88 evra), podjetju
Elicom d.o.o. Datum prejema racun v visin] 48.213,82 je 3. 11. 2015, datum izplacile pa je pray tako 3.
11. 2015. Na podlagi predcasneqa izplacila je izvajalec odobril dodaten popust v visini 2 % oz. 983,95
evra (od tega DDV 177,43 evra), skladno s sedmim odstavkom 26. elena ZIPRS 1415.
Ugotavljamo, da je pri investiciji prislo do dvakratnega sklepanja aneksa in sicer.

Aneks stevilka 1 za podaljsanje roka izvedbe del in dodatna nepredvidena dela v skladu s
ponudbo izvajalca st. P29/2015, z dne IS. 10. 2015, v visini 9.640,11 evrov z DDV.
Aneks stevilka 2 za podaljsenje roka izvedbe del

Z namenom obrazlofitve tudi preostale situacije (izpladla) v okviru projekta, ki jih zajema pogodba
stevilka 4781-27/2015, z dne 4. 9. 2015, z obrazlozitvijo, zakaj je prislo do sklepanja aneksa stevilka 2,
zaradi cesar se je celotna investicija povecala za 9.640,11 evrov ter obrezlozitev zakaj konkretno je
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prislo do aneks za povecan obseg dela ter zakaj niso bila dela predvidena v okviru prvotne ponudbe
oz. pogodbe, smo izdali zahtevek za pridobitev dodatne dokumentacij in obrazlozitve: »Nepredvidena
dodotno dela so se pojavila zarodi terenske ugotovitve problematiineqo delovonjo meteorne konolizocije
ter neprimernosti projektironego ostatta no Kojuhovi 1 in Kojuhovi 4, kjer je povecono obremenitev
asfalta zorodi teikih dostav podjetij KEMIS PLUS d.o.o. in fLKf-STRUKEU d.o.o .."
Ugotavljama, da bi moralo biti tovrstno stanje (problernaticno delovanje meteorne kanalizacije in
povecana preobremenitev asfalta) ugotovljeno na podlagi prvotnih dejanskih stanj na terenu, ob
pripravi samega projekta, glede na to, da situacija ni novonastala.

Na javno narocilo so se javili naslednji ponudniki s ponudbo v vrednasti (z DDV): GRADNJEZVEPLAN
d.o.o., Celje, 76.947,18 evra, HIP PLUSd.o.o., vace, 67.791,73 evra, EllCOM d.o.o., Oornzale, 53.704,01
evra, LEVAR d.o.o., Cerknica, 89.333,83 evra, MAPRI PROASFALT d.o.o., Ljubljana, 79.660,18 evra,
PRENOVA-GRADBENIK d.o.o., Ljubljana - Sentvid, 83.537,00 evra, GORENJSKAGRAD. DRUZBA d.d.,
Kranj, 68.622,72 evra, KPLd.d., Ljubljana, 62.460,41 evra, V3 d.o.o., Ljubljana, 63.290,60 evra, LAVACO
d.o.o., Ljubljana, 55.121,43 evra, STRABAGd.o.o., Ljubljana, 62.367,71 evra. Trije najuqodnejsi ponudniki
so: Elicom d.o.o., Lavacod.o.o. in Strabag d.o.o., ki so predlozili popolne ponudbe. Pogodba za obnovo
Kajuhove ceste v Preserjah,je bila sklenjena z najuqodnejsim ponudnikom EllCOM d.o.o..
V porocilu 0 izvedbi postopka javnega narocila z dne 19. 8. 2015, je pri ponudniku Prenova-Gradbenik
prislo do napacneqa zapisa zneska ponudbe in sicer je navedeno 83.837,00 evra, pravilno pa je
83.537,00 evra, kotje navedeno v ponudbi.

420501 - Obnove
30 - PR/0776/20l5 Asfaltna prevleka v Ihanu 48.505,52
Ugotavljamo, da gre za obnovo Kajuhove ceste. Izpladlo je vezano na pogodbo stevilka 4781-29/2015,
z dne 12. 10. 2015, pogodbena vrednost v visini 48.509,64 (od tega DDV v visini 8.747,64 evra),
podjetju Strabag d.o.o. Datum prejema racun v visini 48.213,82 je 18. 11. 2015, datum izplacila pa je 18.
12. 2015. Stem je bil upostevan 30-dnevni rok placila od prejema racuna, skladno s prvim in drugim
odstavkom 26. clena ZIPRS1415. Ugotavljamo, da je dokumentacija skladna 5 sklenjeno pogodbo.

Zakljucna ocena in mnenje
• Treba je zagotoviti, da bodo izvajalci po ogledu obrnoqa (gradnje, rusitve ...), pripravili ustrezne

celostne ponudbe, da ne bo prihajalo do veqih odstopanj od pripravljene ponudbe in koncne cene
posamezne faze projekta, zaradi cesar prihaja do sklepanja dodatnih aneksov k pogodbi, na kar
smo opozorili ze v preteklem letu. Primer je naknadno ugotavljanje problernaticneqa delovanja
meteorne kanalizacije in povecane preobremenitve asfalta, kar bi morale biti ugotovljeno na
podlagi prvotnih dejanskih stanj na terenu, ob pripravi samega projekta, glede na to, da situacija ni
novonastala.

• Kadar prihaja do odstopanja med nacrtovano ceno in koncno ceno izvedbe projekta zaradi
neustreznega nacrtovanja, ko je situacija vnaprej znana (primer povecana obremenitev asfalta,
okna ...), je treba ugotoviti nosilca odgovornosti in ustrezno ukrepati.

• Pri pridobivanju ponudb je treba stremeti h gospodarnemu ravnanju in iskanju najuqodnejse. Sami
smo - z Ie enim zahtevkom ze od prvega ponudnika dobili precej uqodnejso ponudbo od
pridobljenih.

• Glede na to, da gre za razpolaganje z neprernicnim premoienjem in so cenitve pogosta aktivnost,
je potrebno zagotavljati transparentno, predvsem pa enotno cenitev primerljivih objektov, saj v
nasprotnem primeru lahko prihaja do nesorazmernega odstopanja med posameznimi cenitvami
(tudi v skodo Obcine Domiale).

• Prav bi bilo, da bi odgovorni za vodenje projekta na strani narocnika (ObCinaDomiale), v primeru
prispetja vloge za podaljsanje roka izvedbe, podali odgovor, cetudi negativen, saj bi stem ie v
osnovi zrnanjsaf rnoznost za nadaljnje nejasnosti.
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• Glede na to, da Umetno drsalisce v Cesrninovern parku ne obratuje vee, priporocamo izvedbe
dodatnega nadzora projekta, kjer se ugotavlja smiselnost investicije, glede na to, da imamo v
Dornzalah v Sportnem parku ze obstojece drsalisee.

• Pricakovati je, da ob zahtevku celotne dokumentacije posameznega projekta, pridobimo celotno
dokumentacijo, kjer bo (v kolikor je to potrebno in dela zajemajo) navedena tudi specifikacija
nepredvidenih del, ustrezna kvadratura obnovljenih stanovanj in podobno.

Prlporocila in predlogi ukrepov:
• Treba je zagotoviti, da bodo izvajalci po ogledu obrnoqa (gradnje, rusitve ...), pripravili ustrezne

celostne ponudbe, da ne bo prihajalo do vecjih odstopanj od pripravljene ponudbe in koncne cene
posamezne faze projekta, zaradi cesar prihaja do sklepanja dodatnih aneksov k pogodbi, na kar
smo opozorili ze v preteklem letu.

• Treba je poskrbeti za dosledno izvajanje pogodbenih dolocil ne glede na stranko v postopku.
• Zagotoviti je potrebno gospodarno ravnanje s proracunskirn sredstvi in poiskati uqodnejse

ponudnike.
• Treba je zagotavljati ustrezno (enotno) cenitev objektov in zagotavljanje zajemanja istih objektov,

da ne prihaja do neustreznega odstopanja v skodo Obcine Domzale.
• Pri izvajanju posameznih investicij je potrebno opraviti poizvedbo upravicenosti posamezne

investicije (Umetno drsalisce v Cesminovem parku) za dolqorocno uporabo.
• Zagotavljati je treba skrbnejse gospodarno ravnanje z dokumentacijo in predvsem dosledno

hrambo vseh dokumentov vezanih na posamezen projekt.

vrociti:

Predsednik Nadzornega odbora
mag. Borut Kurrnansek

Dokoncno porocilo: Razpolaqanje Z obcinskim neprernicmrn in prernicnirn premoienjem za leto 2015
12
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OBCINA DOMZAl.E
Ljubljanska cesta 69.1230 Dornzale
t +386 (0)17241321. f +386 (0)17214 231
e vlozisce@damzale.si. www.dornzale.si

URAOZUPANA

Nadzorni odbor Obcine Domzale
Ljubljanska cesta 69
1230 Dornfale

Stevilka: 0600-13/2016
V Domialah, 25. 7. 2017

Zadeva: Ugovor na predhodno porocilo 0 nadzornem pregledu razpolaganja z
obcinskirn nepremicnim in premicnim premozenjem za leta 2015

Dne 17.7.2017 smo prejeli Predhodno porocilo 0 nadzornem pregledu razpolaganja z
obcinskim neprernicnirn in premicnirn premoienjem za leta 2015, st. 0600-13/2016, z dne
28.6.2017, ki ga je pripravila delovna skupina Nadzornega odbora v sestavi Mateja Kegel
Kozlevcar - vodja, Ma~azJezek- clan in Tadeja Savnik - clan.

1.
V nadaljevanju podajamo pojasnila in ugovore zoper nekatere ugotovitve delovne skupine v
naslednjih vsebinah:

1.) 420600 - Nakup zemljisc
PR/010S2/201S-Kupnina placllo Rozic Ana

ObCina Dornzale je narocila okvirno cenitev za zemljisce 1964-199/3-0, ki je skladno s
prostorskimi akti doloceno za namene razvoja druibenih dejavnosti v naselju Ihan.
Okvirna vrednost je bila izhodisce za pricetek pogajanj z lastnikom 0 nakupu predmetnega
zernljisca. Z ocenjeno vrednostjo in ponudbeno vrednostjo se lastnik ni strinjal in predlagal
ceno, ki je za 30% presegala ocenjeno vrednost.
Obcina ima za dosego cllja na voljo pogajanja ali uvedbo obcinskeqa podrobnega prostorskega
nacrta kot podlage za razlastitev.
obdna Dornzaleje presodila, da bi druga moznost, s katero bi bilo rnoqoce teoretkno dosed
prvo ocenjeno vrednost zemljisca, torej uvedba obcinskeqa podrobnega prostorskega nacrta
financno in potrebnega casa za njegov sprejem bistveno ovirala investicijski namen, zato je s
pogajanji dosegla pogodbeno dogovorjeno ceno, ki je se vedno znotraj okvirov pravil za
vrednotenje, kar je razvidno iz drugega cenilnega porocila.
Poudarjamo, da je cenilna vrednost v skladu s predpisi obvezna za prodajne pogodbe, ne pa
za nakupne.

Davcna stevilka. 51 62862006
Maticna stevilka. 5880513000
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2.) 420500 - Investicijsko vzdrievanje in lzboljsave
PR/05424/2015 Obnova kotlovnice v vrtcu Ursa
PR/06079/2015 Obnova kotlovnice v vrtcu Ursa

lzvajalec Instalacije Urbanija d.o.o. je v letu 2014 izvajal obnovo kotlovnice v vrtcu Dornzale -

enota Kekec.
V letu 2015 je isti izvajalec izvajal obnovo kotlovnice v vrtcu Ursa. V tem casu je
bilo ugotovljeno, da je za optimalno delovanje ze izvedene kotlovnice v vrtcu Kekec, potrebno
zamenjati tuljavo na razdelivcu. Glede na dejstvo, da je slo za istovrsten posel, da je slo za

manjsi znesek in da pogodbena vrednost obnove kotlovnice v vrtcu Ursa stem ni bila
presezena, smo se odlocili, da v okviru iste pogodbe izvedemo tuljavo na razdelivcu na drugem

enakem objektu.

3.) 420500 - Investicijsko vzdrzevanje in izbojjsave
PR/06245!2015 Koncna situacija OS Rodica

Obstojecih profilov oken ni moqoce ugotoviti ob popisu. V okviru del se je odstranila stara
fasadna opeka. Pred odstranitvijo ni bilo moqoce predvideti, koliko profila je pod opeko.
Izkazalo se je, da je obstojec profil premajhen in zato ni bilo rnoqoce izvesti zunanjih zaluzij z
monokomandami.

V predhodnem porocilu je navedeno, da dela niso bila opravljena v skladu s pogodbo, kot je
navedeno v primopredajnem zapisniku. Izjavljamo, da so del a bila izvedena v skladu s ponudbo
in v skladu s pogodbo, kar se nanasa zqolj na kvaliteto opravljenih del in ne na roke izvedenih
del. V 16. denu pogodbe je navedeno, da v primeru, da pride izvajalec po svoji krivdi v zamudo
rokov iz 3. elena pogodbe, ima narocnik pravico zaracunati izvajaicu pogodbeno dogovorjeno
kazen, ki znasa 1.500,00 EUR na dan zamude. Pogodbeno kazen lahko narocnik obracuna
izvajalcu pri koncni situaciji oz. unovd garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Obcina Dornzale je izvajalcu pogodbeno kazen obracunala z unovcenjern bancne garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, kar je v skladu s pogodbo. V primopredajnem
zapisniku, ki je tehnicni dokument, tega ni potrebno navajati.

4.) 420402 - Rekonstrukcije in adaptacije
PR/04758/2015 Rekonstrukcija igrisca Zupanciceva

V predhodnem porocilu je v prvem stavku naveden napacen znesek DDV.
Predlog za sklenitev aneksa je izvajalec posredoval v obliki potrjene ponudbe z dne 8.7.2015.
Razpisna dokumentacija je knjizena pod stevilko 430- 3/2015 in je na razpolago.

V zakljucni oceni in mnenju ugovarjamo osmi tocki, ki govori 0 povecanju investicije iz
predhodnega odstavka. Glede na to da se povecanje nanasa na gradnjo plocnika in ne na
pridobivanje soglasij, je zapis napacen.
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5.) 420401 - Novogradnje
PR/07242/2015 Umetno drsalisce v Cesminovem parku

Umetno drsalisce je namenjeno najrnlajsirn uporabnikom in med drugim ornoqoca drsanje

oziroma uporabo preko eelega leta. Po postavitvi drsalisca smo skupaj z nadzorom
ugotovili, da je zaradi varnosti in veqe uporabnosti smiselno namestiti varovalno ograjo.

Ograja v prvotnem nacrtu ni bila predvidena, zaradi cesar smobili primorani izvesti dodatno
narodlo,

6.) 420500 -Investicijsko vzdrievanje in izboljsave
- obnova kopalnice v stanovanju stevilka 23, na naslovu Saranoviceva 2Sa, Domiale

Povrsina stanovanja st. 23, Saranoviceva 25 a, Dornzale je 85,34 m2, povrsina kopalniee je 4,28
m2. Razlika v povrsini kopalnice v izmeri 4,28 m2. in priznanih 4,80 m2 v visini 0,52 m2 prihaja
zaradi koliCine odpadne keramike zaradi konfiguraeije stanovanja.
Ponudba podjetja Prenova d.o.o. Dob vsebuje fiksne eene za koncno izvedena del a po popisu
in ne vsebuje dodatnih oz. nepredvidenih del.

7.) 420500 -Investicijsko vzdrievanje in izboljsave
- menjava vhodnih vrat v neprofitnih stanovanjih

Prilagamo mnenje oz. priporocllo gradbenega nadzornika glede menjave vhodnih vrat s
priporocenirni eenami menjave vhodnih vrat po naroCilu.

Menimo, da je nedopustna metoda dokazovanja ustreznosti eene s pridobivanjem ponudb brez
razpisanega postopka javnega narocanja in brez utemeljenih tehnicnih specifikacij, se zlasti ob
dejstvu, da ponudba ni prilozena predhodnemu porocilu in je ni mozno vpogledati.

ll.

Pricakujemo, da boste navedene ugovore upostevali ter ustrezno uskladili tudi zakljucno
oeeno in mnenje v porocilu 0 nadzornem pregledu razpolaganja z obcinsklm neprernicnirn

in premicnirn prernozenjern za leta 2015.

Lepo pozdravljeni.

Zupan::n~lR~
Priloga:

Priporocilo gradbenega nadzornika
Vrocitl:

Naslovnik
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GNS Barbara Aniin s.p.
Gradbeni nadzor, svetovanje in inieniring
Jelcvskova utica ed, 1234 Menges

"PRIPOROCILO GRADBENEGA NADZORNIKA

PREDMET: Pojasnilo analize eene protivlomnih vhodnih vrat

NAROCNIK: oeCINA DOMZALE
Ljubljanska 69, 1230 Domiale

NAMEN: Informaeija narocniku za priporoceno eeno za dobavo in montaio
protivlomnih vhodnih vrat

DATUM: Menges, februar 2013
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1. SPLOSNO

Vl'IOilfili vrllfii mflfAjO blh IIlPII, vindor till priOv$@I'h, ludi V3rntl. Vhoanil vratli moraJo Im(!tl serljsko trikratno
~alo;liHHlt1JepO \,1'lrh. od legll dVllkral 2 mUlvt1lmli klivljfmli. trljfl mUlvnl ti!~jjJi pOSkrbiJO ZiI to, dA )11 krllo trdno
t1atnl!sti!OO I'll! Okvlt. K OOljSI Vilrrui6h prlpomorll it! vaffloitnl Cilindrifni vlohk.
VIiliClM vfllrtl mOfiljO HldostovQtI vsem 5tMdllrdOl'h trajM, vllrfno In energersko utlnkovl!t! grlldnje.

2, STANJE

lJ~e te II!!ief1il vhlHlhiI vrAti, kl iO 8ntilvlj~rHI Il IUllnOQa pOebojll In fhilllfvn~gil lnllnllgll krill izd@IAni! po m@fl,
v tiefYI §Vl!lli hrut NotrlltlJoir krill! JIIh doclalM ojQ~lnll I kOYlrtilkim ~roftlom. Vriltil ao OkOVilflOM, II"! ,Irllni
" !rilotkgYfllif1 tnelllvnltn IOpAhom, robulltno klju~livnl'O In Yorovanlm Ultom, flil drugl Itrllnl Pil 10 vpoto I: troml
mii§lvnlml t!!hjl, Poubno YArno't vrlll ZAokrolujli VArnolltnl cllindrilni vlohk z dV1!1111 klJufllma,
vrilfa !II} tII8IIvnil In rgtlUllfnA, S1!) Jft 41rlnAprofil. klif 15 rnm. Profll Imo prl!klflJftll hrrnlZfll meat, i Elml!r
dtilieilllM iztH.l~hhll vrlldnotltl toplotne III IYOen!! Ilollltlvnaltl I32dB). Takg to lUlinG vrdtil nil ugot8VIJlIjli l~(llj
V{lrnost i kef ombQO~1I dVdniljit talk ukilipilnjd, lIHlPilk tudl prihrQMlik '"lrQIJI 'n dobra uUlta prod IVOfftlml
vplivi I~ tlltllija PrllQ JIl Ix I\IirJavll~1!1J1Lj.klo, UliIH!lIMI! 19 10m,

l POJASNILO PRIPOROfENE (ENE OOBAVLJENIH VHODNIH VRA T
Po oOll!tlu tift tflrllnU jll bllo ugotovljllnO, 111110 sten~ .tanovllnJ nakvlIIJtlltno oDdelllne In fie krutiijo (tUndra). Nil
Outlavi uaotovlt VI! )Il biiO potrtbno Izyuti dadfttna dlltll, to so %Idllrskb detll (cmetllvanJI I Mro SUh~D tlno
C~",l!ntnD mill to), dodotna kollclnll plcskilr~klh dol (killHljll In bruienje) tar dodatno vpuovllnJQ Inenlh podllOjlV,
lI)or GObill OIlUOJIICIkOVlnskl (Fe) pOdboji V~I flavedonl ~"ramlltrt so V ell"' upo!tevanl

1 DllmontAlIi Illunega vratnega krlla, dimenzlje 0,90x2,00 m 6 podbcJem, okovjem, Iznos in odvoz ne trajno
dopOnljo z plalilom ekolosko takse (1 kos S4,OO€).

2 Dllmontaia kovinskega pragu In rezanJe obstojecega kovlnskega (Fe) podboja, iznos In cdvcz na trajno
C1eponlJoz plaEilom ekoloske takse (1 kpl 155,OO€1

DobaVi! in montaia vhodnlh prohvlomnih vrcll Ildelanih po merl, z vpasovanJem podbcJa, dim. 0,90 x 2,00m, 5 tri
tcfkovnlm zaklepan)em, okcvjem, kljuko, kukalom, vkljucno S sldranJem, vljaEenjem, resneruem s purpenom 10
IrajnO nlasticnlm resmtcm (1 kos 1407,00€)

4 Zidarska obdelava spalet (m1 9,OO€).

5 Premaz spa Ie! z emulzljo (m2 3,OO€)

6 Izvedba 2~ tnega nanosa Jupcla v barvi na vse zidane povrsine vklJucno s kitanJem in brusenjem (m2 1.50€)

Dobava In mcntaia zakljucnlh letev (m1 8.00€)

Gradbena nadzornlCa;
Barbara Aniin
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OBCINA DOMlALE
Nadzorni odbor
Ljubljanska 69
1230 DOMlALE

Stevilka: 0600-6/2017
Domzale: 13.9.2017

V skladu z 48. clenom Statuta Obcine Dornzale (Ur. vestnik Obcine Domzale, st. 9/11-UPB2) in
14. denom Poslovnika Nadzornega odbora Obcine Domzale (Ur. vestnik Obcine Dornzale, st.
2/15) je Nadzorni odbor Obcine Domzale sprejel

DOKONCNO POROCILO 0 NADZORNEM PREGLEDU

1. Predmet nadzornega pregleda: Obnova KD Franc Bernik za leti 2015 in 2016

2. Nadzorovane osebe: Obcina Dornzale

3. Odgovorne osebe: Toni Dragar, zupan

4. Nadzorni pregled je opravila delovna skupina v sestavi:

Predsednik(-ca): Bojana Petrovic

Clant-ica):

Clan( -ica):

Anton Preskar

mag. Borut Kurrnansek

5. Prejeta dokumentacija:

Razpisna dokumentocijo za oddojo del (4300-49/2015) z dne 20.8.2015 - NoroCilo mole
vrednosti nujno dodotno delo za dokoncanje sonocije [asade no KD Franc Bemik (4300 -
23/2016, z dne 23.5.2016), Aneks st. 1 in 2 med ObCino in Lesnino MG opremo d.d.,
Originolno ponudbo za gradbena delo od izbranego proizvojolco Lesnina MG oprema d.d. z
dne 9.9.2015.
Sklepi pristojne komisije 0 izboru izvojalca
Pogodba za izvajanje GOI del in projektne dokumentocije, nodzor in varstvo pri delu
Situacije (spis sonocijo [asade 4781-28/2015), gradbeno knjigo - Knjigo obrocunskih izmer
Postopki investitorja vezoni no prekoraiiiev naloibe (zapisniki operativnih sestonkov)
Konservotorski projektontski popis z groficnimi priloqami-iaza PZI zo sanacijo [asade-
izdelovalec GfOPLAN d.o.o. (Kovac Helena u.i.d.i)
Pogodba za izvedbo GOI idel za sanacijo fasade na KD Franca 8erniko med obiino Domiale
in Lesnino MG opremo d.d. z dne 30.9.2015 (4781-28/2015) v vrednosti 75.793,89 fUR (z
DDV) po sistemu cene no enoto mere.

Dokoncno porocilo 0 nadzornem pregledu Obnove KD Franc Bernik za leti 2015 in 2016 Stran 1 od 11
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Gradbeni dnevnik
Odgovor oddelka za investicije z dne 5.5.2017

6. Ugotovitve

6.1 Dokumentacija vezana na investicijo

Obcina Domiale je 20.8.2015, oddala javno narocilo stevilka 4300-49/2015 za sanacijo fasade
na KD Franca Bernika.

V razpisni dokumentaciji je bilo navedeno, da gre za sanacijo vseh poskodovanih delov fasade
(venci, okrasje,omet, oplesk, fabijon, fasadni podzidek, kamnite stopnice oz. zunanji dellesenih
oken), pri cerner mora izvajalec obvezno pri izvedbi upostevati kulturno varstvene pogoje.

Poleg ostalih pogojev in znacilnosti izvedbe investicije,je bilo v razpisni dokumentaciji povzeto
tudi besedilo iz Projektantskega popisa z qraficnimi prilogami, ki ga je izdelalo podjetje
Geoplan d.o.o. (odgovorna projektantka ga Kovac Helena u.i.d.a), kjer je bilo navedeno:

Projekt obravnava prenovo / adaptaeijo eelotne [asade na Kulturnem Domu Franca Bernika v
Domialah. Med zadnjo prenovo [asade na Kulturnem domu Franca Bernika (predvidoma leta
1991), so skoroj v eeloti na novo ometali objekt in zamenjali itucaturno okrasje iz
sidonih/ometanib delov z novim iz odlitega betona. Fasadni odlitki so lepljeni in vzidani v [asado,
na stikih odlitkov in odlitkov z ometom se sedaj pojavljajo razpoke. Na nekaterih delih odlitkov
se barva luSC!ad gladke podlage. Pod okenskimi policami so bile v preteklosti montirane luii, po
njihovi zamenjavi/ odstranitvi so ostale izvrtine od pritrjevanja in elektriine napeljave. Balkan
nad vhodnimi vrati s severne strani objekta so ria novo obnovili (leta 2014), tako da ni predmet
tega projekta.

Predmet projekta je sanaeija vseh poskodovanih delov [asade (venci, okrasje.omet, oplesk, [abijon,
fasadni podzidek, kamnite stopniee oz. zunanji del lesenih oken) Izvajalec mora obvezno pri
izvedbi upostevati kulturno varstvene pogoje it.: 35101-141/2013-3 z dne 18.03.2014, ki jih ]e
izdal Zavod za varstvo kulturne dediidne Slovenije Obmocna enota Kranj. ZVKDS Of Kranj bo
nad prenovo fasade izvajal konservatorski nadzor, zato mora izvajalee a nameravanem pticetku
del ZVKDS Of Kranj obvestiti vsaj en delovni teden pred pricetkom del.

V popisu del nataninih obraiunskih koliiin ni mogoce toino dolociti, soj se bodo toino
izkazale sele pred izvedbo oziroma predhodnim pregledom vseh segmentov [asade.
Izvajolec mora po pregledu vseh segmentov fosade dogovoriti z gradbenim nodzorom in
investitorjem ugotovljene koliiine za sonocijo [asade.

Sanacija iosade se bo odvijaia v treh casovnih iazah in sieer:
1. iaza: severni in del vzhodne [asade (severni del ob Ljubljanski cesti) - glovni vhod v KD
2. faza: zahodna fasada (ob enosmerni cesti
3. iaza: juina in del vzhodne fasade (ob notranjem parkirisiu)

Na oddano narocilo. kjer je merilo najniija cena, sta se prijavila dva ponudnika:

Ookoncno porocilo 0 nadzornem pregledu Obnove KD Franc Bernik za leti 2015 in 2016 Stran 2 od 11
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1. NGD, Gradbeni inieniring, d.o.o., l.etaliska cesta 16, Ljubljana v vrednosti 72.598,19 EUR brez
DDV.
2. Lesnina MG oprema, d.d., Ljubljana, Parmova ulica 53, Ljubljana v vrednosti 62.126,14 EUR
brez DDV.

Glede na nizjo podano ceno, je bil izbrane ponudnik Lesnina MG oprema, d.d., 5 katerim je bila
30.9.2015, tudi podpisana pogodba stevilka 4781-28/2015. Pogodbena vrednost je znasala
75.793,89 EUR z DDV (od tega DDV 13.667,75 EUR).

Sestavni deli pogodbe z izvajalcem so na obrazcu st. 4. navedeni podatki 0 podizvajalcu, MB
oprema d.o.o., Stihova 24, Ljubljana, ki bo opravil dela v vrednosti 18.637,85 EUR.

Pricetek del je glede na 3. den pogodbe predviden 10 dni od uvedbe v posel. Gradbena dela
in primopredajo je potrebno koncati do 31.3.2016. Administrativna del a do 30.4.2016 in
predloziti garancijo za odpravo napak v roku deset (10) dni po prevzemu objekta. Bancna
garancija v vrednosti 5% pogodbene vrednosti.

Pooblasceni predstavniki so opredeljeni v 17. clenu pogodbe, in sicer:

Odgovorni vodja del 5 strani izvajalca je g. Dejan Bucko
Odgovorni nadzorni organ narocnika, ki izvaja gradbeni nadzor je Peter Guzelj iz podjetja
Biro Veritas, Golo Brdo, Medvode
Koordinacija v VZD na qradbiscu izvaja podjetje Antiriziko, inzenirstvo varnega dela- Igor
Stebljaj s.p., Ljubljana
S strani narocnika je kontaktna oseba za izvajanje pogodbe g. Aljosa Kikelj univ. ing.grad ..

Za samo vrednost in rok dokoncanja investicije, je pomemben se podatek in sicer, da sta bila
poleg glavne pogodbe, z izvajalcem sklenjena se dva aneksa, in sicer:

1. Aneks st. 1 z dne 30.3.2016 5 katerim se rok iz 3. elena osnovne pogodbe za dokoncanje
gradbenih del in primopredaje objekta iz 31.3.2016 podaljsa na 21.6.2016. (aneks je
bil sklenjen 1 dan pred iztekom prvotnega pogodbenega roka)

2. Aneks st. 2 z dne 21.6.2016 zaradi dodatnih del za dokoncanje fasade v vrednosti
22.086,72 EURz DDV (od tega DDV 3.982,85 EUR). Stem aneksom se podaljsuje tudi
rok za dokoncanje gradbenih del in primopredajo objekta na 12.7.2016.,
administrativna dela pa dokoncati do 12.8.2016. (aneks je bil sklenjen na rok za
dokoncanje del po Aneksu st. 1)

ObCina Dornzale je na Portalu javnih narodt oddala zgoraj navedeno t.i. Narocilo male
vrednosti (7. tocka 1. odstavka 24. elena ZJN-2).
Glede na Pravilnik 0 objavah pogodb 5 podroqa javnega narocania, koncesij in javno-zasebnih
partnerstev (Uradni list RS, st. 5/15), je narocnik dolzan na Portalu javnih naroCil, objaviti vse
spremembe in dopolnitve k pogodbam. ObCina Oomzale tega ni izpolnila v celoti, saj ni objavila
obeh aneksov in 5 tem krsila 7. odstavek 3. elena pravilnika, ki pravi, da ee zavezanec ne sklene
pogodbe v 48 dneh od oddaje javnega narocila, podelitve koncesije ali izbire izvajalca javno-
zasebnega partnerstva ali kadar se k pogodbi sklene dodatek, za katerega noroiniku ni bilo treba
izvesti postopka v skladu z zakonom, ki ureja javno naroianje, koncesije ali javno-zasebna

Dokoncno poroCilo 0 nadzornem pregledu Obnove KD Franc Bernik za leti 2015 in 2016 Stran 3 od 11

7 5



portnerstva. zavezanec objavi elektronsko kopijo pogodbe ali dodatka k pogodbi v osmih dneh
od sklenitve.

Posnetek zaslona Portala javnih narocil:

NMV638712015

Datum obJa,e. 09 10 201~
Oalum zsdflle sDlemembe:O~ 07 2016

Noro~nlk
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Obiiria Domialeje V svojem Ugovoru na Predhodno poroiilo, st. 03231-9/2017 z dne 25.7.2017,
obvestila Nadzorni odbor, da je ugotovljeno nepravilnost - ne objavo aneksa na Portalu javnih
naroiil, odpravila.

Projektna dokumentacija - Izdelava porocila, konservatorskega popisa ter pridobitev ZVKD
soglasja za obnovo fasade je izdelana na podlagi narocilnice Obcine Dornzale st. 2015-0290 z
dne 3.4.2015 V vrednosti 3.287,90 EURz DDV oz. 2.695,00 EUR brez DDV. Rok za izdelavo vseh
teh aktivnosti je 15.6.2015.

Vrednost izvajanje koordinacije VZD na qradbiscu znasa 457,50 EURz DDV za kar je bila izdana
narocilnica Obcine st. 2015-0939 z dne 6.10.2015 izvajalcu Antiriziko, Igor Stebijaj s.p.

Obcina Domiale je izdala narodlnico st. 2015-0923 z dne 28.9.2015 izvajalcu strokovnega
nadzora sanacija fasade podjetju Biro Veritas d.o.o., za znesek 1.830,00 EUR z DDV (od tega
DDV 330,00 EUR) Na podlagi ponudbe izvajalca st. 054/15 z dne 12.8.2015.

6.2 Zaporedje dogodkov vezanih na zacetek in dokoncanje investicije

Poleg ze zgoraj navedenih dejstev, ki so povzeta iz prilozene dokumentacije in za laije
razumevanje poteka nacrtovane investicije, od razpisa do dokoncanja del, je spodaj
predstavljen terminski potek dogodkov.
Datumi, (vkljucno z nekaterimi ze navedenimi) si sledijo takole:
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1. Junij 2015, Geoplan izdela Projektno dokumentacijo, kjer je v tehnicnern popisu
eksplicitno navedeno, da »V popisu del natancnih obracunskih kolidn ni rnoqoce tocno
dolociti, saj se bode tocno izkazale sele pred izvedbo oz. predhodnim pregledov vseh
segmentov fasade. Izvajalec naj bi po pregledu vseh segmentov fasade dogovoril z
gradbenim nadzorom in investitorjem ugotovljene kolicine za sanacijo fasade«

2. 20.8.2015 oddaja javnega narocila za izbor izvajalca
3. 9.9.2015 odpiranje prispelih ponudb
4. 30.9.2015 pod pis pogodbe z izbranim izvajalcem Lesnina MG oprema
5. 6.10.2015 je bil izdelan zapisnik 0 uvedbi v posel st. 4781-28/2015-3 ob prisotnosti

investitorja Obcine Dornzale, nadzora Biro Veritas d.o.o., Geoplan d.o.o. (projektant) ter
vodilnega partnerja Lesnina MG oprema d.d. in podizvajalca MB oprema d.o.o. (oba
prisotna za izvajalca del). Prisotni ugotavljajo:

da se bode dela izvajala v soglasju Sluzbe za kulturno dediscino OE Kranj,
PZI st. 06/2015, ki ga je izdelal Geoplan d.o.o. ter po ponudbi izvajalca st. 06/2015, ki je
bila oddana v postopku narocila male vrednosti. Izvajalec in nadzor v zvezi s to
dokumentacijo nimata vprasanjl V tern zapisniku je opredeljen rok koncanja del
31.3.2016, ko naj bi se tudi izvedla prirnopredaja objekta. S podpisom tega zapisnika se je
stele. da je izvajalec uveden v dele (glede na pogodbo je 10 dni casa za pricetek del).

6. 7.10.2015 Obvestilo ObCine Glasbeni soli Dornzale 0 sanaciji fasade KD Franc Bernik z
navedbo, da je predviden pricetek sanacijskih del 14.10.2015.

7. 13.10.2015 Zapisnik sanacije fasade KD Franc Bernik, kjer prisotni, investitor, nadzor,
izvajalec, projektant, ZVKD OE Kranj, direktorica KD Franc Bernik in direktor glasbene
sole v sklepu 1. navajajo, da se predlaga prestavitev sanacije fasade na cas po
obcinskern prazniku od 20.4.2016 do 20.6.2016. (dobesedni prepis iz zapisnika se sicer
glasi: »Predlaga se predstavitev sanacije fasade po obCinskem prazniku od 20.4.2015
do 20.6.2015«.

ObCina Domiale je v svojem Ugovoru no Predhodno porocilo, st. 03231-9/2017 z dne
25.7.2017, zapisala:

Pojasnjujemo. Kot dan uvedbe v posel se iteje, ko naroinlk izpolni obveznosti iz 5. Cleno:
»Narocnil: je dolian pred prlietkom izvajanja qradbenih del izvojolcu uroiiti: zemljisce,
no katerihje objekt iz 1. Clenote pogodbe ter vornostni nairt.« Kerseje no sestanku dne
73.70.2015 ugotoviLo,navajamo: » Zelo zqoicer: program prireditev od oktobra do aprlla.
Tedensko je cco 77 prireditev, ki potrebujejo tiiino,« bi bit nepopolno izpolnjen prvi
odstavek 5. toike pogodbe st. 4787 -28/2075. Hkrati bi bilo negospodarno in neuiinkovito
izvajati sanacijo [asode ob opozoritu konstantnega omejevanja izvaja/ca s strani
upravijaicev. Obojestransko je bilo dogovorjeno in potrjeno, do se z deli ne ptiine in do
se rok prestavi no kasneji! cas z upoitevanjem ustreznih vremenskih pogojev. Prestavitev

roka izvedbe je bila izvedena z obojestranskim dogovorom in skladno z doloiil! gradbene
pogodbe ter gradbenih uzanc.
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Zgoraj naveden ugovor se nam zdi teiko verjeten, saj govorimo a sanaciji fasade
Domialskega hrama kulture, ki je v iasti Obiine in ga iz tega razloga zavracamo.
Neverjetno je, da je bit investitor, torej Obiina, skupaj z izvojolcem in upravljavcem
objekta, en teden pred pricetkom del, sesnanjen z oktivnostmi in doqodki v KD Franca
Bernika v obdobju od oktobra 2015 do aprila 2016. Ocenjujemo, da se letni program dela
KD Franc Bernik pripravi v zacetku tekoceqa leta in ne teden dni pred pticetkom uvedbe
v delo za naloibo v sanacijo, za katero je potrebno v konini fazi v proraiunu predvideti
tinonina sredstva. Kot dober gospodar bi morala tako investitor kat upravljavec objekta
tekoce spremljati delo drug drug ega, ne da se 0 tem seznanjata sproti in taka delata
naloibo negospodarno. Pricakovati bi bilo, da se pred podpisom pogodbe seznanijo z
aktivnostmi v KD Franc Bernik in temu priLagodijo term in, ne pa najprej podpiiejo
pogodbo in se nato vprasojo, ce predpisoni termin vsem ustreza. Prav tako bi pricakovali,
do bodo pogodbeni partnerji, pred dejanskim priietkom del podpisali nov zapisnik a
uvedbi v dele, sajje med tern zopisnikom in pricetkom del, miniLo pet mesecev in bi se na
terenu lahko tudi kaj spremenilo.

8. 20.4.2016 je bil sestavljen zapisnik sanaeije fasade KD Franc Bernik, kjer je razvidno,
da so se prisotni seznanili 5 sklepi iz zapisnika 13.10.2015 in ugotovili poleg drugega,
da bo izvajalee z deli zacel 25.4.2016.

9. 24.4.2016 je glede na zapisano v gradbenem dnevniku, pricetek GOl del. ob tem, da
so bili izvajalei v deja uvedeni ze 6.10.2015.

10. 16.5.2016 je bil na terenskem sestanku sestavljen uradni zaznamek ObCine Dornzale,
kjer so ugotovili neskladja s kvadraturo fasade in odra v pogodbenem popisu del in
dejanskega stanja. Kvadratura fasadnega odra iz pogodbenega popisa je znasala 805
m2, zdajsnja oeena na podlagi PlSO programa pa 1.402,75 m2 kar predstavlja
povecanje za 597,75 m2 (na podlagi teh ugotovitev je bil potem podpisan Aneks st.
2, 5 katerim so bila za dokoncanje sanaeije fasade odobrena dodatna financna sredstva)

11. 17.6.2016 je Oddelek za investieije Obcine Domzale, z dopisom st. 4300-23/2016,
obvestil Nadzorni odbor Obcine na podlagi 7. Odstavka 29. elena ZJN-2, da bo vrednost
pogodbe st. 4781-28/2015 Sanacija fasade na KD Franc Bernik zaradi nujnih dodatnih
del presegla 10.000,00 EUR in sicer v visini 22.086,72 EURz DDV oz. kar 29 % osnovne
pogodbene vrednosti osnovne pogodbe. Razlog za povecanje vrednosti pogodbeje bil
pri sestavi popisa del za sanacijo fasade, saj je prislo do racunske napake s strani
pripravljavca popisa del. Del fasade je pomotoma izpuscen, zaradi cesar je kvadratura
v popisu rnanjsa od dejanske.

12. 17.6.2016 je z enako vsebino, z dopisom 4300-23/2016 zupan Obcine Dornzale,
seznanil Obcinski svet Obcine Dornzale.

13. 29.6.2016 se je Nadzorni odbor Obcine Dornzale na 18. seji seznanil 5 prejetim
obvestilom in sprejel sklep:
Nadzorni odbor se seznanja z obvestiLom 0 poveianju nujnih dodatnih del na KD Franca
Bernika ter povecanju vrednosti pogodbe st. 4781-28/2015, s katerim se strinjo, hkrati pa
ieli pOjasnilo ali je ObC/na Domiale od pripravliavca popiso del zahtevala odgovornost
za nastali povecan obseg del zaradi neustrezno pripravlienega popisa del?

14. 12.7.2016 obvestilo izvajalca 0 dokoncanju del, ter primopredajni zapisnik

6.3 Ponudbe in situacije
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Med prejeto dokumentacijo se nahajajo tudi ponudbe, ki so bile Obciru posredovane s strani
izvajalca se po podpisu Aneksa st. 2:

Dne 23.6.2016 je Lesnina MG oprema predlozila Obcini Dornzale ponudbo st. 16.0056a, v
vrednosti 7.533,50 EUR (nepredvidena dela).
Pray tako je Lesnina MG oprema predlozila Obdni Domzale, ponudbo st. 16.0054 z dne
20.6.2016, v visini 8.015,00 EUR (izvedba opleska).
Dne 28.7.2016 je Lesnina MG oprema predlozila Obcini Dornzale, ponudbo st. 16.0075, v visini
1.604,30 EUR.

Navedene ponudbe so bile posredovane po podpisu Aneksa st. 2, ki je zajemal povecanje
financnih sredstev oziroma so sovpadale s podpisom vendar niso bile vanj zajete, saj je bila na
Aneks st. 2, vezana druga ponudba.
Ponudba z dne 28.7.2016 pa je bila poleg tega, da ni bila zajeta v aneksu, posredovana tudi po
primopredajnem zapisniku z dne 12.7.206 in obvestilu 0 dokoncanju del.

Prva zacasna situacija z dne 9.5.2016 je bila posredovana z racunorn st. 16.0007, z valuto
30.5.2016, v vrednosti 8.162,79 EUR. Iz odredbe za izplacilo 10102854/2016 z dne 7.6.2016 je
razvidno da je bila valuta odredbe za izplacilo 13.6.2016
Druga zacasna situacija z dne 7.6.2016 je bila posredovana z racunorn st. 16.0011, z valuto
30.6.2016, v vrednosti 10.778,36 EUR. lz odredbe za izplacilo 10103507/2016 z dne 23.6.2016
je razvidno, da je bila valuta odredbe za izplacilo 11.7.2016.
Tretja zacasna situacija z dne 4.7.2016 je bila posredovana z racunom st. 16.0016, z valuto
30.7.2016, v vrednosti 44.768,02 EUR. Iz odredbe za izplacilo 10104220/2016 z dne 1.8.2016 je
razvidno, da je bila valuta odredbe za izplacilo 4.8.2016.
Cetrta zacasna situacija z dne 5.8.2016 je bila posredovana z racunorn st. 16.0033, z valuto
30.8.2016, v vrednosti 29.169,90 EUR. lz odredbe za izplaCilo 10105203/2016 z dne 25.8.2016
je razvidno, da je bila valuta odredbe za izplacilo 9.9.2016.

Pogodbena vrednost z aneksom, je znasala 97.880,61 EUR. Glede na predlozene stiri situacije
je bila izplacana vrednost 92.879,07 EUR. Razlika do pogodbene vrednosti znasa 5.001,54 EUR.

Pred/oiena je bila ie odredba za izpiaiiio 10105948/2016 z dne 12.10.2016, v viiini 3.890,65
fUR, z va/uto 19.10.2016, kije pokriva/a [akturo Lesnine MG oprema st. 16.0042 z dne 14.9.2016.
Na fakturi je razvidno, da opisujejo koncno situocijo, v nodoljevonju po navajajo, do gre zo dela
lzvrieno od 1.8.2016 do 31.8.2016. Torej po poteku pogodbe ter aneksov in po obvestilu Lesnine
MG opreme ter primopredojnemu zapisniku, do so dela no KD Franc Bernik, zokljucena z dnem
12.7.2016.

7. Zakljucna ocena in mnenje

Iz zgoraj podanih ugotovitev izhaja, da je 510 pri sanaciji fasade KD Franc Bernik, za slabo voden
projekt.
Osnovno vodilo pri porabi proracunskih sredstev, mora biti 3. odstavek, 2. elena Zakona 0

javnih financah, ki govori, da je pri pripravi in izvrsevanju proracuna potrebno upostevati nacelo
uCinkovitosti in gospodarnosti. Zgoraj navedena investicija z vidika porabe proracunskih
sredstev, ni bila vodena ne ucinkovito, niti gospodarno. NeuCinkovitostje v tem primeru vodila
v negospodarnost, saj je evidentno, da je bil projekt voden iz danes na jutri.
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V casu podpisa aneksa sta bila tako Nadzorni odbor, kot Obcinski svet, obvescena. da so za
dokoncanje del nujno potrebna dodatna sredstva, saj je prislo pri popisu do napake pri
kvadraturi fasade. Geoplan je v svojem popisu eksplicitno navedel, da »Vpopisu del natancnlh
obracunskih kolliin ni mogoce toino doiociti, saj se bode toino lzkazale sele pred izvedbo
oziroma predhodnim pregledom vseh segmentov fasade » To je bilo navedeno tudi v
razpisu.
V fazi pridobivanja zelene dokumentacije je 11.5.2017 skupina NO, na Oddelek za investicije
posredovala vprasaoje, ki se je glasilo: » Kdo je izvedel popis del za oddajo javnega narocila?«
Prejet odgovor se je glasil, da je bilo to podjetje Geoplan d.o.o.
V dokumentaciji pa tega pod atka ni - projektantski popisi, ki so bili osnova za zbiranje ponudb
za fizicno izvedbo sanacije fasade, niso del projektantskega popisa Geoplana.

• Zato se upraviceno sprasujemo katera kolicina je bila sploh osnova za razpis in na
podlagi katerih kolicin je podjetje Lesnina MG oprema, posredovalo ponudbo? Kdo
je to kollcino napacno izmeril?

Siabo vodenemu projektu v prid, govorijo tudi dejstva, ki so navedena pri casovnem zaporedju
dogodkov v toku investicije. Oktobra 2015 (13.10.2015), dva tedna po podpisu pogodbe z
izvajalcem, je bilo dogovorjeno, da se bodo dela premaknila v april 2016, ko rok iz pogodbe
potece ze za dokoncanje del (31.3.2016), ne samo za zacetek. Zapisnik za uvedbo v posel pa je
bil takrat sestavljen in, ker ni bil upostevan 10 dnevni rok, ki je predpisan za pricetek del, je bil
stem krsen 3. (len Gradbene pogodbe, saj v tem casu ni bil podpisan aneks za spremembo
termina izvedbe del. Pogodba je tekla, datum spremembe je bil dogovorjen samo na sestanku.
Aprila 2016, tik pred pricetkom del, so se zbrani na operativnem sestanku seznanili s sklepi iz
oktobra 2015. V pol leta, od odloCitve za spremembo termina, do pricetka del, ni bil sestavljen
niti aneks 0 spremembi terminskega nacrta. Aneks je bil podpisan en dan pred pretekom roka
za dokoncanje sanacije!

• Rok za dokoncanje del po pogodbi je bil 31.3.2016. 13.10 2015 je bilo znano dejstvo,
da se bodo dela pricela po poteku pogodbenega roka. Aneks, ki je reguliral
spremembo datuma za dokoncanje del je bil sklenjen sele 30.3.2016!

• Dne 20.4. 2016 je iz zapisnika sanacije fasade KD Franc Bernik razvidno, da so se
prisotni seznanili 5 sklepi iz zapisnika 13.10.2015 in ugotovili poleg drugega, da bo
izvajalec z deli zacel 25.4.2016. Dela so se potem dejansko zacela 24.4.2016.

Tri tedne po pricetku del, je bilo ugotovljeno, da bo za dokoncanje sanacije, zmanjkalo sredstev.
V treh tednih je bilo ugotovljeno to pomembno dejstvo, do katerega sploh ne vemo kako je
prislo, saj ne poznamo izhodiscne kolicine fasade, prej pa v pol leta ni bil sestavljen niti aneks
o spremembi termina za izvedbo del.

• 0 povecanju potrebnih sredstev je bil obvescen tudi Nadzorni odbor, ki kljub
opozorilu, ni prejel od Obcinske uprave nobenega odgovora in iz pregledov placanih
situacij in racunov je razvidno, da ni financno sankcioniral povzrocitelja te napake!

• Ali je vodja projekta pri investitorju sploh preveril popis kvadrature? Se ta popis za
katerega Oddelek za investicije pravi, da ga je opravil Geoplan, nahaja v berljivi obliki
in je izven osnovnega popisa, ce ni del prvotnega?
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Obiina Domialeje v svojem Ugovoru no Predhodno poroiilo, st. 03231-9/2017 z dne 25.7.2017,
zapisola:

Projektant je v tebnicnem poroiilu jasno zapisal, da ne odgovarja v ptimeru odstopanj
koliiin od dejanskega stanja, z zapisom, ki se ga veikrat omenja v poroiiiu: >>V popisu
del natancnih obracunskii: koliCin ni rnoqoce toino doloiiti, saj se bodo toino izkazale
ieie pred izvedbo oziroma predhodnim pregledom vseh segmentov fasade. Izvajalec
mora po pregledu vseh segmentov [asade dog0voriti z gradbenim nadzorom in
investitorjem ugotovljene koiiilne za sanacijo iasade. ~~Projektant je v tem primeru jasno
navedel. do sele izvajalec lahko toino doloii dejanske koliiine.

Projektanti so dolini po ZGO- 7 zavarovati svojo dejavnost v primeru odikodnine do
drugih in tretjih oseb. ObCina Domiaie je v konkretnem primeru sklenita gradbeno
pogodbo za izvedbo del po sistemu cena ria enoto mere, kar pomeni, da se dela
obraiunavojo na podiagi dejanskih izvedenih koliCin. Zato neposredno ikodo v tem
primeru ni moqoce dokazati.

V zvezi s placilorn situacij pejasnjujeme. Placito situacij je bite izvedeno v skladu s
ptadlnimi roki, kotjih deiinira ZIPRS 74/15.

Osnova za sanacijo [asade so bili konzervatorski pogoji s strani Zavoda za varstvo
kulturne dedisCine v Kranju. Pred pridobitvijo konzervatorskih pogojev je Zavod za
varstvo kulturne dediiiine iz Kranja izvedel raziskave na objektu. Ko smo pridobiii zgoraj
navedene pogoje, smo pri projektantu GEOPLAN, d.o.o., naroiili dokumentacijo za
izvedbo sanacije. Na osnovi te dokumentacije je bilo pridobfjeno konzervatorsko soglasje.
Sestavni del te dokumentacije je bit tudi popis del, s projektantsko oceno investicije.

Na osnovi popisa del je bilo lzvedeno javno naroiilo in izbran izvajalec z ustreznimi
reierencami, kot jih zahteva izvedba tovrstnih del. Kot doloca zakon 0 graditvi objektov,
smo za nadzor nad gradnjo pridobili nadzornika. Skupaj z nadzorom smo pregledali
dokumentacijo, ravno tako popis del, nismo pa izvedli ponovni preraiun vseh koliiir: iz
popisa deL

Aneks sf. 1, s katerim smo na novo doloiili rok v katerem bo izvedena sanacija [asade, je
bit sklenjen ie pred iztekom osnovnega pogodbenega roko, s Cimer niso bila krsena
pogodbena dolorita iz osnovne pogodbe.

Pri izvajanju del je izvajaiec opozorll na odstopanje izvedenib koliCin od predraiunske
vrednosti. Po pregledu smo ugotovili odstopanje v kvadraturi [asade. Za dokoncan]« del
je bile potrebno izvesti dodatna in vee dela, ki smo jih opredelili v aneksu st. 2. Skladno
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z zakonom a javnem noroianju sma a tem seznanili obiinski nadzorni organ, ter izvedli
postopek s pogajanji brez predhodne objave za zagotovitev transparentnosti na portalu
javnih naroiil.

Menimo. do so bili vsi postopki, ki smo jih izvedli v zvezi s sanacijo [asade KD Franca
Bernika transparentni, korektni in v skladu z zakonom.

Prejet ugovor se zavrne, saj Obcina ponovno ni podala nedvoumnega odgovora kdo je v
danem primeru napravil napako, kako je bil sankeioniran in kaj bo storjenega v bodoce, da do
taksnih napak ne bo prihajalo. Ponovno poudarjamo, da groba oeena nalozbe ostaja
nespremenjena, in sieer, da je Obcina Dornzale postopala v skladu z zakonodajo. Detajlni
pregled in oeena vodenja investieije pa sestoji iz dejstva, da je bil projekt voden slabo, da se je
vse roke lovilo za rep in odlagalo na cas »tik pred zdajci«. Kar se vedno ni nezakonito ampak
mece slabo luc na odgovorne.
Za popis del je odgovoren projektant in vodstvo projekta s strani investitorja, saj je popis del
enakopravni sestavni del projektne dokumentaeije. Nerazumno je, da projektant v svojem
popisu izpusti eelotno steno fasade kar na koneu ugotovi izvajalee ob izvedbi del, placa pa jo
investitor, ne glede na sistem oddaje del po sistemu fiksnih enotnih del. Razumemo. da zelijo
odgovorni v svojem ugovoru razloziti, da bi bilo potrebno v vsakem primeru placati vse strani
fasade in bi bil na koneu izracun enak, ne glede na to kdaj bi bilo ugotovljeno koliko sten KD
Franca Bernika je potrebnih sanaeije. Ampak tega ne moremo vedeti. Morda bi se stvari
zasukale druqace, ce bi bil projekt solidno pripravljen. Morda bi bil izvajalec drug, morda
uqodnejsi, cas sanaeije krajsi ... Ne vemo. Iskreno pa dvomimo, da bi investitor, ce bi dobro
bdel nad projektom, dopustil, da bi bila napaka visoka v toliksni meri, da bi bili po zakonu, za
povecanje sredstev primorani pridobiti soglasje tudi od Nadzornega odbora. Kar so ga v tem
primeru morali. In so ga, kar so v sled delovanja po zakonu, omenili tudi v ugovoru. Najmanj
nekorektno s strani investitorja pa je, da kljub zahtevi po razjasnitvi odgovornosti za navedeno
povecanje, tega odgovora ni posredoval Nadzornemu odboru. Se vee, v ugovoru je navedel,
da projektant ni odgovoren za okvirne popisne kolidne in se je ze v samem popisu od
odgovornosti distaneiral. Dejstvo je, da je bila storjena napaka za katero nihce ne prevzame
odgovornosti. Vsakemu davkoplacevalcu pa je jasno, da ob dobrem popisu del, koncna oeena
lahko odstopa za najvec 5% vezano na skrita oziroma nepredvidena dela. Ce bi bil projekt
voden gospodarno in ucinkovito do tega zagotovo ne bi prislot Nesporno dejstvo je, da je bilo
povecanja vrednosti pogodbe od prvotnih 75.793,89 EURz DDV na 97.880,61 EURz DDV (29%),
rezultat slabe kontrole nad investieijo.

Pri pregledu koncneqa obracuna situaeij, ni bilo moe zaslediti eksaktno prikazanih odstopanj
glede vee in manj ter dodatnih in odpadlih del, v koncnern obracunu napram osnovnemu
pogodbenemu predracunu (glede na obracun po sistemu fiksnih enotnih cen).

8. Priporoeila in predlogi ukrepov

• Obcina Dornzale kot investitor mora dosledno slediti in izvajati investicije kot dober
gospodar, tako od zacetka razpisa za izbor izvajalea kot tudi vodenje investieije z njenim
zakljuckorn (pravocasno pod pi sane pogodbe).

Dokoncno porocilo 0 nadzornem pregledu Obnove KD Franc Bernik za leti 2015 in 2016 Stran 10 od 11
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• Obcina Oornzale kot neposredni proracunski uporabnik bi morala z vidika porabe
proracunskih sredstev skrbeti, da so projekti. ki jih izvaja kar se da transparentni,
ucinkoviti in gospodarni. kar jo zavezuje 3. odstavek, 2. elena ZJF. S tega vidika, bi
morala pozvati popisovalca del k odqovornosti, kako je lahko izpustil cca. 600 m2
fasade kot je Obcino (investitorja) pozval ze Nadzorni odbor, pa od junija 2016 se ni
dobil odgovora!

Vrociti: . 0
zupan Obcine Domzale. g. Toni Dr~i!:!;;;.:=:;;...-"
direktor obcinske uprave, g. Edvard Jeselnik
ciani Nadzornega odbora

Predsednik Nadzornega odbora

mag. Borut Kurmansek

Dokoncno porocilo a nadzarnem pregledu Obnave KD Franc Bernik za leti 2015 in 2016 Stran 11 ad 11
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OBCINA DOMZALE

Nadzorni odbor Stevilka: 03231-9/2017

V Dornzalah, 25.7.2017Ijubljanska 69

1230 Domzale

Zadeva: Ugovor na predhodno porocllo ° nadzornem pregledu

Po pregledu predhodnega porodla Nadzornega odbora Obcine Dornzale stevilka
0600-6/2017 z dne 28.6.2017, ki se nanasa na nadzorni pregled Obnove fasade na KD
Franca Bernika, v nadaljevanju podajamo ugovor na porocilo v naslednji vsebini.

Stran 3: Ocitek 0 neobjavljenem aneksu stevilka 2 na portalu javnih naroCii.
Pomanjkljivostje odpravljena. Aneks st. 2 je objavljen no portalujavnih naroiil.

Stran 5:

locka 6.2.7. Zaradi priblizevanja roka 10 koledarskih dni od uvedbe v delo, je istega

dne, to je 13.10.2015, sklican sestanek na terenu, kjer seje potrdil predlog 0 prestavitvi
sanaci]e.

Pojasnjujemo. Kot dan uvedbe v posel se steje, ko noroinik izpolni obveznosti iz 5. ([ena:
»Noroinik je dotian pred priietkom izvajanja gradbenih del izvajalcu izrodti: zemljisce,
no katerihje objekt iz 1. cieno te pogodbe ter varnostni nairt.« Ker seje no sestanku dne
73. 70.2075 ugotovilo, navajamo: » Zelo zqoscen program prireditev od oktobra do aprila.
Tedensko je cca 77 ptireditev, ki potrebujejo tisino,« bi bit nepopolno izpolnjen ptvi
odstavek 5. tocke pogodbe st. 4787-28/2015. Hkrati bi bilo negospodarno in neuCinkovito
izvajati sanacijo fasade ob opozorilu konstantnega omejevanja izvajalca s strani
upravljalcev Obojestransko je bilo dogovorjeno in potrjeno, do se z deli ne pricne in do
se rok presto vi no kasnejit cos z upoStevonjem ustreznih vremenskih pogojev. Prestavitev
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roka izvedbe je bilo izvedena z obojestranskim dogovorom in skladno z doloiili gradbene
pogodbe ter gradbenih uzanc.

Stran 6.

Projektant je v tehniinem poroiilu jasno zapisal, da ne odgovarja v primeru odstopanj
koliiin od dejanskega stanja, z zapisom, ki se go veikrat omenjo v poroiilu: »V popisu
del tiataninih obracunskih koliCin ni moqoce toino doloiiti, saj se bodo toino izkazale
iete pred izvedbo oziroma predhodnim pregledom vseh segmentov [asade. Izvajalee
mora po pregledu vseh segmentov fasade dogovoriti z gradbenim nadzorom in
investitorjem ugotovljene koliCine za sanaeijo iosade. « Projektant je v tem primeru jasno
navedel, da sele izvaja/ee lahko toirio doloii dejanske koliCine.

Projektanti so dolini po ZGO- 7 zavarovati svojo dejavnost v primeru odikodnine do
drugih in tretjih oseb. Obiino Domia/e je v konkretnem primeru sklenlla gradbeno
pogodbo za izvedbo del po sisternu cena na enoto mere, kar pomeni, da se dela
obracunavojo na pod/agi dejanskih izvedenih koliCin. Zato neposredno ikodo v tem
primeru ni moqoce dokazati.

V zvezi s plaCilom situacij pojasnjujemo. PlaCilo situacij je bilo izvedeno v skladu 5

plaiilnimi roki, kot jih definira ZIPRS 74/75.

Stran 7 in 8

Osnova za sanacijo fasade so bili konzervatorski pogoji 5 strani Zavoda za varstvo
kulturne dediiiine v Kranju. Pred pridobitvijo konzervatorskih pogojev je Zavod za
varstvo kulturne dediiiine iz Kranja izvedel raziskove na objektu. Ko smo pridobiii zgoraj
navedene pogoje, smo pri projektantu GEOPLAN, d.o.0., naroiili dokumentaeijo za
izvedbo sanaeije. Na osnovi te dokumentacije je bilo pridobljeno konzervatorsko soglasje.
Sestavni del te dokumentacije je bit tudi popis dei. s projektantsko oeeno investicije.

Na osnovi popisa del je bilo izvedeno javno naroiiio in izbran izvajalee z ustreznimi
reierencami, kot jih zahteva izvedba tovrstnih del. Kot doioca zakon 0 graditvi objektov,
smo za nadzor nad gradnjo pridobili nadzornika. Skupaj z nadzorom smo pregledali
dokumentacijo, ravno tako popis del, nismo pa izvedli ponovni preraiun vseh koliiir: iz
popisa del.

Aneks st. 7, 5 katerim smo na novo doloeW rok v katerem bo izvedena sanaeija [asade, je
bil sklenjen se pred iztekom osnavnega pogodbenega roka, s Cimer niso bila krsena
pogodbena doloCila iz osnovne pogodbe.

Pri izvajanju del je izvajalec opozori/ na odstopanje izvedenih koliCin od predracunske
vrednosti. Po pregledu smo ugotovili odstopanje v kvadraturi fasade. Za dokoncanje del
je bilo potrebno izvesti dodatna in vee dela, ki smo jih opredelili v aneksu st. 2. Skladno
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z zakonom 0 javnem noroianju smo 0 tem seznanili obiinski nadzorni organ, ter izvedLi
postopek 5 pogajanji brez predhodne objave zo zagotovitev transparentnosti na porta/u
jovnih naroiil.

taenimo, da so bili vsi postopki, ki smo jih izvedii v zvezi 5 sanacijo [asade KD Franca
Bernika transparentni, korektni in v skladu z zakonom.

Vodja oddelka

(~~
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