OBČINA HRPELJE-KOZINA
NADZORNI ODBOR
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina

Številka: 011-43/2014-31
Datum: 28.11.2016

Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi ZLS-UPB2 (Ur. list RS, št. 94/07, 76/08 in
100/08), 51. člena Statuta Občine Hrpelje-Kozina (Ur. list RS, št. 51/2015) in 11. člena
Poslovnika Nadzornega odbora Občine Hrpelje-Kozina (Ur. list RS, št. 75/2015, z dne
8.10.2015), je Nadzorni odbor Občine Hrpelje-Kozina na svoji 22. redni seji dne 28.11.2016
sprejel

DOKONČNO POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU
»Pregled svetovalnih pogodb občinski upravi v letu 2015«
1. Nadzorni odbor v sestavi:
 Irena Tomažič, predsednica
 Janja Babić
 Darko Škerjanc
 Danijel Petričević
 Erik Sarkič
2.

Poročevalec: Irena Tomažič

3.

Izvedenci: za potrebe nadzora ni bil imenovan izvedenec

4.

Ime nadzorovanega organa: Občina Hrpelje-Kozina
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1. UVOD
Nadzorni odbor Občine Hrpelje - Kozina je v okviru letnega programa za leto 2016, opravil
Nadzor in pregled svetovalnih pogodb občinski upravi v letu 2015. Nadzor je potekal dne
24.10.2016, v prostorih Občine Hrpelje-Kozina. Direktor občinske uprave g. Andrej Bolčič, je
članom nadzornega odbora predal dokumentacijo in podal ustrezne obrazložitve.

2.

POVZETKI PREGLEDA

Pri pregledu dokumentacije je NO ugotovil, da je Občina Hrpelje – Kozina v letu 2015 sklenila
eno svetovalno pogodbo. Za izvedbo javnega naročila izbire izvajalca rednih prevozov učencev
so bile izdane še 3 naročilnice. Po ZJN, v kolikor se za izvedbo javnega naročila najame
zunanjega izvajalca, se storitev imenuje svetovanje. Na podlagi ponudb zunanjega izvajalca, so
bile za svetovanje izdane 3 naročilnice.

3.

UGOTOVITVE IN PRIPOROČILA
a.) OHK je dne 15.03.2015 z odvetnico Majo Pamić sklenila Pogodbo o poslovnem
sodelovanju za obdobje enega leta, z odpovednim rokom 1 meseca .

Pogodba zajema pravno svetovanje, sestavo raznih listin po dogovoru med naročnikom in
izvajalcem ter pomoč v vseh pravnih zadevah, vse v obsegu 30 ur na mesec. Enkrat tedensko
po 8 ur se izvaja svetovanje na sedežu naročnika. Za navedene storitve je bilo dogovorjeno
mesečno pavšalno plačilo 1.000,00 EUR.
Pogodba je bila zaradi osebnih razlogov izvajalke prekinjena s Sporazumom dne 27.11.2015, z
začetkom veljavnosti 30.11.2015.
b.) Zaradi obsežnosti javnega naročila izbire izvajalca rednih prevozov učencev, je bil kot
najcenejši izbran zunanji izvajalec podjetje Altus consulting d.o.o., Zaloška cesta 69,
Ljubljana.
Po ponudbi št. 035/2015, je bil dogovorjeni znesek plačila za svetovanje 2.048,38 EUR. Za ta
znesek je bila dne 20.04.2015 izdana naročilnica št. 2015/000072. Ker je v postopku javnega
naročila prišlo do pritožbe nezbranega izvajalca oz. revizije javnega naročila, je bil dogovorjeni
strošek v tem postopku še 1.464,00 EUR in dne 14.10.2015 izdana naročilnica št. 2015/000358.
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Zaradi zagotavljanja prevozov osnovnošolskih otrok v času do odločitve o pritožbi, je OHK
izvedla postopek s pogajanji brez predhodne objave. Svetovanje v tem postopku je bilo
ovrednoteno v višini 614,51 EUR, za kar je bila dne 22.09.2015 izdana naročilnica št.
2015/000325.
Nadzorni odbor ugotavlja, da so bila svetovanja plačana v skladu s pogodbo oz. izdanimi
naročilnicami. Pri nadzoru ni zaznal nepravilnosti.

Člani NO:

Predsednica NO:

Janja Babić

Irena Tomažič

Erik Sarkič
Darko Škerjanc
Danijel Petričević

Vročiti:
1. nadzorovanemu organu
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