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ZAPISNIK

O INŠPEKCIJSKEM NADZORU NAD IZVAJANJEM ZAKONA O JAVNIH FINANCAH IN 
PREDPISOV, KI UREJAJO POSLOVANJE S SREDSTVI DRŽAVNEGA PRORAČUNA,

pri
proračunskem uporabniku

Mestna občina Koper

Inšpekcijski pregled je bil opravljen na podlagi 102. do 106. člena Zakona o javnih 
financah (URL RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in Zakona o splošnem upravnem 
postopku (URL RS št. 24/06 UPB2, 105/06, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13). 

Zapisnik je sestavljen v skladu s 3. odstavkom 102. člena Zakona o javnih financah. 

Inšpekcijo je opravil Maksi Milavec, inšpektor višji svetnik Urada RS za nadzor 
proračuna - Sektor proračunske inšpekcije (v nadaljevanju: UNP) na podlagi naloga za 
inšpekcijski nadzor št. 06102-31/2019/1 z dne 2.4.2019. Pregled dokumentacije v 
prostorih Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper – Capodistria (v 
nadaljevanju: občina) je potekal 11.,15.,16.,17.,18.,19.,23.,24.,25. in 26. aprila 2019 in 
6.,7.,8. in 9. maja 2019, ter 13. maja 2019 na sedežu UNP. 

I . UVOD

Odgovorna oseba Mestne občine Koper je Aleš Bržan - župan. 

Predmet pregleda
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Predmet inšpekcijskega nadzora je bila poraba sredstev proračuna Republike 
Slovenije v letu 2018. Preverjena je bila poraba sredstev za sofinanciranje dveh 
projektov (sanacija plazu Krnica in novogradnje vrtca v Dekanih), sofinanciranih s 
strani Ministrstva za okolje in prostor in Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo, poraba sredstev za požarno takso in prejemki teh sredstev od Ministrstva 
za obrambo, zaračunavanje najemnine za uporabo prostorov Ministrstvu za javno 
upravo, sofinanciranje dvojezičnega poslovanja občinske uprave in organov občine ter  
dejavnosti in programov občinske samoupravne narodne skupnosti v Mestni občini 
Koper, ki ga financira Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti ter sredstva 
prejeta, od Ministrstva za okolje in prostor za povračilo subvencije pri plačevanju tržne 
najemnine za stanovanja.

Zakonodaja

Okrajšava Tekst
ZJF Zakon o javnih financah (URL RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno 

besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 –
ZIPRS1617 in 13/18)

ZFO-1 Zakon o financiranju občin (URL RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 
14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.)

ZIntPK Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (URL RS, št. št. 
69/11 – uradno prečiščeno besedilo)

SZ-1 Stanovanjski zakon (URL RS, št. 69/2003, 18/2004 - ZVKSES, 
47/2006 - ZEN, 45/2008 - ZVEtL, 57/2008, 90/2009 - odl. US, 
56/2011 - odl. US, 87/2011, 62/2010 - ZUPJS, 40/2011 - ZUPJS-
A, 40/2012 – ZUJF, 14/17-odl. US in 27/17)

ZJN-3 Zakon o javnem naročanju (URL RS, št. 91/15 in 14/18)

II . PODROČJA INŠPICIRANJA IN UGOTOVITVE Z IZREČENIMI UKREPI 

Občina je v letu 2018 prejela iz državnega proračuna 11.088.885,29 EUR sredstev, od 
tega 7.681.171,86 EUR od Ministrstva za okolje in prostor za investicijske projekte 
občine.

1. Sredstva za požarno takso

Zakon o financiranju občin v prvem odstavku 11. člena določa naloge, katerih stroški 
se upoštevajo za ugotovitev primerne porabe občine in jih mora občina opravljati v 
določenem obsegu. Med te stroške sodijo tudi stroški za požarno varnost. Občina in 
Ministrstvo za obrambo RS (v nadaljevanju: MORS) sta dne 9.03.2004 podpisala 
pogodbo, s katero sta uredila razpolaganje s sredstvi požarne takse na podlagi Zakona 
o varstvu pred požarom (URL RS, št. 71/93 in 87/2001), sprejetih sklepov Vlade RS in 
sklepov Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada (v nadaljevanju: odbor). 
Odbor mesečno izdaja sklepe o razdelitvi sredstev, ki so bila zbrana iz naslova 
požarne takse. MORS občinam mesečno pošilja razdelilnike požarne takse in nakaže 
sredstva, ki jih je določil odbor. Pogodba v prvem odstavku 4. člena določa, da se 
prejeta sredstva požarne takse namenja izključno za nakup gasilskih vozil, gasilske 
zaščitne in reševalne opreme. Občina mora MORS-u predložiti letno poročilo o porabi 
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sredstev. Poročilo za leto 2018 je občina poslala na MORS dne 28.3.2019. Občina je v 
letu 2018 prejela od MORS iz naslova požarne takse sredstva v višini 330.718,00 
EUR. Odgovorni na občini so pojasnili, da se skladno s sprejetim proračunom občine 
sredstva, tudi tista iz državnega proračuna, namenjajo 10 prostovoljnim gasilskim 
društvom in poklicni gasilski enoti Koper. Letna obveznost prostovoljnih gasilskih 
društev in gasilske enote je v letu 2018 znašala 2.181.840,00 EUR, od tega je 
330.718,00 EUR prispevalo MORS. Razliko je pokrila občina. 

Inšpektor je preveril vsebino poročila, izbrane račune za nabavljeno opremo (gasilske 
obleke, gasilske čelade, jeklenke, kape, dihalni aparat z masko), račune za nakup 
gasilskega vozila GVGP-2 ter popisne liste iz inventurnega popisa nabavljene opreme
in vozila. Opremo si je inšpektor tudi ogledal.

Inšpektor ob pregledu dokumentacije in opreme, vezane na porabo sredstev požarne 
takse, ni ugotovil nepravilnosti.  

2. Povračilo subvencije pri plačevanju tržne najemnine za stanovanja 

Stanovanjski zakon v petem odstavku 121.b člena določa, da sredstva za 
subvencioniranje prosilcev za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja 
zagotavljajo državni proračun in občinski proračuni, vsak do ene polovice. Potrebna 
sredstva se med letom zagotavljajo iz občinskih proračunov. Po zaključku 
koledarskega leta se na zahtevo občinskih organov iz državnega proračuna povrnejo 
založena sredstva plačanih zneskov subvencij. Sredstva subvencije se izplačuje 
najemodajalcem. Občina je dne 10.5.2018 izstavila Ministrstvu za okolje in prostor (v 
nadaljevanju: MOP) zahtevek za povračilo polovice sredstev subvencije pri plačevanju 
tržne najemnine za stanovanja v letu 2017. MOP je dne 22.10.2018, na podlagi 121.b 
člena Stanovanjskega zakona, izdalo sklep o povračilu sredstev občini za plačane 
subvencije in dne 21.11.2018 občini nakazalo sredstva v višini 353.041,35 EUR. 
Sredstva so bila izplačana iz proračunske postavke MOP št. 153254 - stanovanjska 
dejavnost. Občina je v letu 2017 subvencije mesečno nakazovala 332 upravičencem. 
Inšpektor je na podlagi dokumentacije občine preveril verodostojnost vsebin, ki so bili 
navedeni v zahtevku občine z dne 10.5.2018. Za devet prejemnikov subvencije je 
preveril, ali so bile za te prejemnike izdane odločbe Centra za socialno delo Mestne 
občine Koper. V odločbah je naveden tudi izračun in višina subvencije za 
posameznega upravičenca, za katerega je občina v letu 2017 izplačevala subvencije 
najemodajalcem.

Inšpektor pri pregledu dokumentacije ni ugotovil nepravilnosti. 
Inšpektor je iz spiska 332 prejemnikov subvencije v letu 2017 izbral dvajset 
prejemnikov subvencij in preveril, ali je občina v letu 2017 subvencije tudi izplačala. 

Inšpektor pri pregledu ni ugotovil nepravilnosti. 

3. Sanacija plazu Krnica
   
Vlada Republike Slovenije je s sklepom št. 41008-2/2013/3 z dne 7.3.2013 sprejela 
Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi posledic poplav med 
16. in 20. septembrom 2010 za obnovo poškodovane lokalne infrastrukture in izvedbo 
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geotehničnih ukrepov za zavarovanje stvari na območju občine. Občina je dne 
24.12.2017 za sanacijo plazu Krnica, podala na MOP vlogo za dodelitev sredstev za 
odpravo posledic naravne nesreče za obnovo občinske cestne in komunalne 
infrastrukture. Iz vloge je razvidno, da so bili stroški za obnovo ocenjeni na 555.466,27 
EUR brez DDV. MOP in občina sta 5.2.2018 podpisala pogodbo št.: 2550-18-420010 z 
namenom sofinanciranja sanacije plazu Krnica. Za izvedbo del je MOP občini 
zagotovilo sredstva v višini 242.604,15 EUR brez DDV. Višina sredstev je bila 
izračunana decembra 2017 na podlagi ocene vrednosti. 
Drugi odstavek 4. člena pogodbe določa, da je rok za predložitev zahtevka za plačilo 
sredstev najpozneje do 30.10.2018. Občina je dne 26.10.2018 predložila zahtevek v 
višini 226.159,61 EUR, ki ga je MOP plačalo dne 21.11.2018. Tretji in četrti odstavek 4. 
člena pogodbe določata, da morajo biti zahtevku priloženi računi oz. situacije, potrjeni s 
strani odgovornega nadzornika občine, za izvedena dela na objektih in tudi dokazila o 
porabi sredstev rezerve proračuna občine v višini 1,5% prihodkov proračuna v letu 
izvajanju obnove. 

Inšpektor pri pregledu dokumentacije, ki jo je morala občina predložiti ob zahtevku za 
izplačilo, ni ugotovil nepravilnosti.

Po pregledu vsebine pogodbe inšpektor tudi ugotavlja, da 8. člen pogodbe vsebuje 
protikorupcijsko klavzulo, kot to določa 14. člen ZIntPK-UPB2.

Sanacijo plazu Krnica je izvajal Adriaing d.o.o., Ankaranska cesta 7, Koper. Izvajalec 
del je bil izbran po odprtem postopku, ki je eden od postopkov po ZJN-3. Občina je z 
izvajalcem del dne 10.7.2017 podpisala pogodbo v višini 298.356,19 EUR. Inšpektor je 
preveril, ali je izvajalec del predložil dogovorjeno garancijo za resnost ponudbe, po 
pogodbi dogovorjeno garancijo za dobro izvedbo del in garancijo za odpravo napak v 
garancijskem roku za izvedena dela.

Inšpektor pri pregledu ni ugotovil nepravilnosti. 

4. Sofinanciranje dvojezičnega poslovanja občinske uprave in organov 
občine ter dejavnosti in programov občinske samoupravne narodne 
skupnosti v Mestni občini Koper

Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti (v nadaljevanju: naročnik) in občina sta 
22.5.2018 sklenila pogodbo o sofinanciranju dvojezičnega poslovanja občinske uprave 
in organov občine ter dejavnosti in programov občinske samoupravne narodne 
skupnosti v občini v letu 2018. Predmet pogodbe je bilo sofinanciranje dvojezičnega 
poslovanja občinske uprave in organov občine ter financiranje dejavnosti in programov 
občinske samoupravne narodne skupnosti v občini. Vrednost pogodbe je znašala 
290.000,00 EUR. Po podatkih Ministrstva za finance - Direktorat za javno 
računovodstvo je naročnik v letu 2018 na podlagi zahtevkov nakazal občini 290.000,00 
EUR. Občina je v letu 2018, skupaj s sredstvi naročnika, namenila za izvedbo 
predmeta pogodbe 924.655,56 EUR. Inšpektor je pregledal izvajanje pogodbe, ki sta jo 
dne 22.5.2018 sklenila naročnik in občina.

9. člen pogodbe določa, da mora občina najkasneje do 31. marca 2019 naročniku v 
zaključnem poročilu poročati o finančni in vsebinski izvedbi dvojezičnega poslovanja 
občinske uprave in organov občine ter dejavnosti in programov občinske samoupravne 
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narodne skupnosti. Občina mora podati poročilo v skladu z obrazcem naročnika z 
vsemi zahtevanimi prilogami, ki so navedena v četrtem odstavku 9. člena pogodbe. 

Inšpektor pri pregledu dokumentacije, ki jo je morala občina predložiti na podlagi 9. 
člena pogodbe, ni ugotovil nepravilnosti. 

11. člen pogodbe določa, da morajo občine naročniku za določitev obsega sredstev iz 
državnega proračuna, ki pripadajo posamezni občini za sofinanciranje dvojezičnosti in 
uresničevanje ustavnih pravic avtohtone italijanske oziroma madžarske narodne 
skupnosti v letu 2019 do 28. februarja 2019 posredovati podatke o višini stroškov v letu 
2018. 

Inšpektor pri pregledu dokumentacije, ki jo je morala občina predložiti na podlagi 11. 
člena pogodbe, ni ugotovil nepravilnosti. 

4. člen pogodbe določa namene za katere lahko občinska uprava in organi občine v 
okviru izvedbe dvojezičnega poslovanja uporabljajo pogodbena sredstva. 
Inšpektor je iz zaključnega poročila občine za leto 2018 izbral nekatere stroške, ki so 
bili porabljeni za dejavnosti in izvedbo programa občinske samoupravne narodne 
skupnosti v občini v letu 2018 in pregledal, ali so bili stroški izplačani za namene, ki so 
določeni v 4. členu pogodbe. Inšpektor je pregledal 11 računov in dokazil o plačilu.

Inšpektor pri pregledu ni ugotovil nepravilnosti. 

Po pregledu vsebine pogodbe inšpektor tudi ugotavlja, da 14. člen pogodbe vsebuje 
protikorupcijsko klavzulo, kot to določa 14. člen ZIntPK-UPB2.

5. Sofinanciranje novogradnje - vrtec v Dekanih

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju: MGRT) in občina sta 
24.10.2017 podpisala pogodbo št.: C2130-18G300519 z namenom sofinanciranja 
novogradnje vrtca v Dekanih. Predmet sofinanciranja so upravičeni stroški za: 

 nakup zemljišč, potrebnih za izvedbo investicijskega projekta, 
 predhodne študije, investicijska in projektna dokumentacija, 
 gradbena, obrtniška in instalacijska dela in
 gradbeni nadzor.

Celotna pogodbena vrednost (nepovratna in povratna sredstva) je znašala največ do 
1.070.072,00 EUR. Pogodbena vrednost nepovratnih sredstev znaša največ do 
550.072,00 EUR in povratnih sredstev največ do 520.000,00 EUR. Pogodba določa, da 
bo občina vračala povratna sredstva vsako leto v dveh polletnih obrokih, skladno z 
Načrtom vračanja povratnih sredstev. Prvi polletni obrok v višini 28.888.89 EUR za 
vračilo povratnih sredstev, prejetih leta 2018, zapade v plačilo 15.3.2020, zadnji 
polletni obrok pa 15.9.2028. Po pogodbi je bil zadnji rok za predložitev zahtevkov 
5.11.2018. Po podatkih Ministrstva za finance - Direktorat za javno računovodstvo je 
MGRT v letu 2018, na podlagi dveh zahtevkov z dne 26.10.2018 nakazal občini skupaj 
1.070.072,00 EUR. MGRT je občini dne 26.11.2018 nakazal 550.072,00 EUR 
nepovratnih sredstev in istega dne 520.000,00 EUR povratnih sredstev. Po podatkih 
občine je skupna vrednost investicije znašala 2.329.117,67 EUR. Inšpektor je pregledal 
izvajanje pogodbe med občino in MGRT. 
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Prvi odstavek 11. člena pogodbe določa, da mora občina zahtevke za izplačilo 
nepovratnih ali povratnih sredstev obvezno vložiti ločeno preko e-računa, skupaj z 
zahtevanimi prilogami, ki so navedene v drugem odstavku 11. člena pogodbe.

Inšpektor pri pregledu dokumentacije, ki jo je morala občina predložiti na podlagi 11. 
člena pogodbe, ni ugotovil nepravilnosti. 

V prvem odstavku 15. člena pogodbe se občina zavezuje, da bo najpozneje do 15.1. 
2019 za leto 2018 in do 15.1.2020 za leto 2019 ministrstvu posredovala vmesno ali 
končno poročilo, oziroma ob zaključku projekta končno poročilo o izvedbi večletnega 
projekta. Po podatkih občine je projekt končan. Občina je dne 26.10.2018 predložila
MGRT vmesno in končno poročilo.

Inšpektor pri pregledu dokumentacije, ki jo je morala občina predložiti na podlagi 15. 
člena pogodbe, ni ugotovil nepravilnosti. 

Po pregledu vsebine pogodbe inšpektor tudi ugotavlja, da 17. člen pogodbe vsebuje 
protikorupcijsko klavzulo, kot to določa 14. člen ZIntPK-UPB2.

Prvi odstavek 11. člena pogodbe z dne 24.10.2017 določa, da mora občina zahtevke 
za izplačilo nepovratnih ali povratnih sredstev obvezno vložiti skupaj z zahtevanimi 
prilogami, ki so navedene v drugem odstavku 11. člena pogodbe. Med prilogami je bila 
priložena tudi dokumentacija in dokazila o izvedenih postopkih javnih naročil za vse 
pogodbe in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja po pogodbi med občino in MGRT. 
Med pogodbami je tudi pogodba z izvajalcem, ki je gradil vrtec v Dekanih t.j. GODINA 
d.o.o., Hrpelje. Izvajalec del je bil izbran po konkurenčnem postopku s pogajanji, ki je 
eden od postopkov po ZJN-3. Pogodba je bila podpisana dne 6.11.2017. Pogodbena 
vrednost del z aneksom znaša 1.983.206,31 EUR.  

Inšpektor je preveril, ali je izvajalec del t.j. GODINA d.o.o., Hrpelje predložil 
dogovorjeno garancijo za resnost ponudbe, po pogodbi dogovorjeno garancijo za 
dobro izvedbo del in garancijo za odpravo napak v garancijskem roku za izvedena 
dela.

Inšpektor pri pregledu ni ugotovil nepravilnosti. 

6. Najemnine za uporabo prostorov 

Ministrstvo za javno upravo (v nadaljevanju: MJU) ima v najemu poslovne prostore, ki 
so v lasti občine. V letu 2018 je MJU na podlagi dveh pogodb in sklenjenih aneksov o 
najemu poslovnih prostorov v Kopru na naslovu Cankarjeva 1 in Trg Brolo 3 in 4 
plačalo občini 59.013,26 EUR najemnine. Pogodba za najem prostorov na naslovu 
Cankarjeva 1 je bila sklenjena v dne 13.12.1996, aneks št. 1 k pogodbi je bil sklenjen 
dne 5.4.2007. Pogodba za najem prostorov na naslovu Trg Brolo 3 in 4 je bila 
sklenjena v letu 1998, zadnji, četrti aneks k pogodbi pa je bil sklenjen dne 13.7.2017. 
Prostore na naslovu Cankarjeva 1 uporablja Geodetska uprava Republike Slovenije, 
prostore na naslovu Trg Brolo 3 in 4 pa Upravna enota Koper. Na naslovu Cankarjeva 
1 ima MJU najetih 442,23 m2 prostorov, na naslovu Trg Brolo 3 in 4 pa 406,74 m2 
prostorov. Za uporabo prostorov na naslovu Cankarjeva 1 MJU plačuje občini mesečno 
2.662,22 EUR najemnine, za prostore na naslovu Trg Brolo 3 in 4 pa 2.033,70 EUR. 
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Inšpektor je preveril, ali je MJU najemnine v letu 2018 plačevalo v višini, ki so določene 
s pogodbami in aneksi. 

Inšpektor pri pregledu ni ugotovil nepravilnosti. 

Inšpektor je preveril, ali se kvadrature vseh prostorov, ki jih najema MJU in so izrisane 
v tlorisu prostorov, ujemajo s kvadraturami, ki so zapisane v pogodbah.  

Inšpektor je pri pregledu pogodbe o najemu poslovnih prostorov v Kopru na naslovu 
Cankarjeva 1 z dne 13.12.1996 ugotovil, da se ob primerjavi kvadratur, ki so izrisane v 
tlorisu prostorov za to lokacijo in kvadratur, ki so zapisane v pogodbi, ne ujemajo. 
Kvadratura čajne kuhinje v pogodbi je napačno zapisana, namesto 16,26 m2 bi moralo 
biti zapisana kvadratura v izmeri 4,7 m2. Kljub napaki v specifikaciji kvadrature čajne 
kuhinje v pogodbi je končni seštevek kvadrature v pogodbi točen in ustreza 
dejanskemu stanju t.j. 442,23 m2. Inšpektor je odgovornim na občini priporočil, da ob 
sklenitvi prvega naslednjega aneksa k pogodbi, kvadraturo čajne kuhinje ustrezno 
popravijo.    

Inšpektor pri pregledu ni ugotovil drugih nepravilnosti. 

POVZETEK

Inšpektor je pri Mestni občini Koper opravil inšpekcijski nadzor ter pregledal izbrane 
prihodke državnega proračuna, ki so bili nakazani občini v letu 2018 ter poraba teh 
sredstev. Pregledani so bili prihodki od požarne takse, financiranje dveh občinskih 
investicij, prejeta povračila subvencije pri plačevanju tržne najemnine za stanovanja,
zaračunavanje najemnine za uporabo prostorov in sofinanciranje dvojezičnega 
poslovanja občinske uprave in organov občine ter dejavnosti in programov občinske 
samoupravne narodne skupnosti v občini.

Občina namenja svoja in državna sredstva za požarno varnost prostovoljnim 
gasilskim društvom na območju Mestne občine Koper ter za poklicno gasilsko enoto 
Koper za plačilo obveznosti iz naslova nakupa gasilske opreme. Inšpektor pri pregledu 
dokumentacije, vezane na porabo sredstev požarne takse, ni ugotovil nepravilnosti.      

Ministrstvo za okolje in prostor je na podlagi določil Stanovanjskega zakona občini
nakazalo polovico subvencije pri plačevanju tržne najemnine za stanovanja, ki jo je 
predhodno občina izplačala upravičencem.
Inšpektor pri pregledu verodostojnosti vsebin, navedenih v zahtevku, ki ga je občina 
izstavila ministrstvu, ni ugotovil nepravilnosti.

Inšpektor je pregledal izvajanje pogodbe med občino in Ministrstvom za okolje in 
prostor, ki je v letu 2018 sofinanciralo sanacijo plazu Krnica. Inšpektor pri pregledu 
pogodbe ni ugotovil nepravilnosti. Inšpektor je tudi preveril, ali je izvajalec del na 
sanaciji plazu Krnica t.j. Adriaing d.o.o., Koper predložil vse z javnim razpisom in 
pogodbo dogovorjene garancije. Inšpektor pri pregledu ni ugotovil nepravilnosti. 

Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti in občina sta sklenila pogodbo o 
sofinanciranju dvojezičnega poslovanja občinske uprave in organov občine ter  
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dejavnosti in programov občinske samoupravne narodne skupnosti v občini v letu 
2018. Inšpektor pri pregledu izvajanja določil pogodbe ni ugotovil nepravilnosti. 

Inšpektor pri pregledu izvajanja pogodbe med občino in Ministrstvom za gospodarski 
razvoj in tehnologijo, ki je v letu 2018 sofinanciralo novogradnjo vrtca v Dekanih, ni 
ugotovil nepravilnosti. 
Inšpektor je tudi preveril, ali je izvajalec del, ki je gradil vrtec v Dekanih t.j. GODINA 
d.o.o., Hrpelje predložil vse z javnim razpisom in pogodbo dogovorjene garancije. 
Inšpektor pri pregledu ni ugotovil nepravilnosti. 

Občina na podlagi pogodb zaračunava Ministrstvu za javno upravo najemnino za 
uporabo prostorov. Inšpektor je preveril, ali se najemnina plačuje v višini, ki je določena 
s pogodbami in, ali se kvadrature najetih prostorov, ki so izrisane v tlorisu prostorov, 
ujemajo s kvadraturami, ki so zapisane v pogodbah. Za lokacijo najema Cankarjeva 1 
je inšpektor ugotovil, da je zapis kvadrature enega od prostorov v pogodbi napačen. 
Kljub napaki v zapisu kvadrature v pogodbi, je končni seštevek kvadrature v 
pogodbi točen. Inšpektor je odgovornim na občini priporočil, da ob sklenitvi prvega 
naslednjega aneksa k pogodbi za lokacijo najema Cankarjeva 1, napačno zapisano 
kvadraturo ustrezno popravijo. Inšpektor pri pregledu ni ugotovil drugih 
nepravilnosti.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zoper ta zapisnik so dovoljene pripombe v roku 15 dni po vročitvi. Pripombe naslovite 
na Ministrstvo za finance, Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna, Fajfarjeva 
33, Ljubljana.

                                                                                     
   Zapisnik sestavil:
      Maksi Milavec                                                                                   
inšpektor višji svetnik

Vročiti: 
- Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper – Capodistria -

obcina@koper.si – po ZUP

V vednost:
- Ministrstvo za finance, kabinet – elektronsko na naslov gp.mf@gov.si
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