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ZAPISNIK

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

pri

Občina Kamnik

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, 13/18 in 195/20 – odl. US) in Zakona o splošnem upravnem postopku (URL RS št. 
24/06 UPB2, 105/06, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20 – ZIUOPDVE). 

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. 06102-39/2021/1 z dne 31.5.2021. Pregled dokumentacije v prostorih Občine Kamnik, Glavni 
trg 24, 1240 Kamnik (v nadaljevanju: občina) je potekal 4., 6., 7., 11., 14. in 15. junija  2021 ter
1. in 3. junija  2021 na sedežu UNP.

I . UVOD

Odgovorna oseba občine je Matej Slapar - župan. 

Predmet pregleda

Predmet inšpekcijskega nadzora je bila poraba sredstev občine za sofinanciranje investicij v 
lokalno infrastrukturo in investicij posebnega pomena, uvrščene v Načrt razvojnih programov 
(NRP) in so porabljena iz sredstev državnega proračuna Republike Slovenije. 

Zakonodaja

Okrajšava Tekst
ZJF Zakon o javnih financah (URL RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno 
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besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 
13/18 in 195/20 – odl. US)

ZFO-1 Zakon o financiranju občin (URL RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 –
ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE in 189/20 – ZFRO)

ZIPRS2021 Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 
(URL RS, št. 75/19, 61/20 – ZDLGPE, 133/20 in 174/20 – ZIPRS2122)

ZIntPK-UPB2 Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (URL RS, št. 69/11 –
uradno prečiščeno besedilo)

II . PODROČJA INŠPICIRANJA IN UGOTOVITVE Z IZREČENIMI UKREPI 

Po podatkih Ministrstva za finance Direktorata za javno računovodstvo in podatkih občine, je 
občina je v letu 2020 iz državnega proračuna prejela 2.120.870,94 EUR, od tega od Ministrstva 
za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju: MGRT) 584.398,99 EUR in od Ministrstva 
za infrastrukturo 221.968,14 EUR (v nadaljevanju: MZI). 

Sprejem rebalansa proračuna občine

Na podlagi 40. člena ZJF in 17. člena Statuta Občine Kamnik (URL RS, št. 50/15, 20/17 in 
61/19) je Občinski svet Občine Kamnik na 12. seji dne 23. 9. 2020 sprejel četrti ODLOK o 
rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2020. Odlok je začel veljati naslednji dan po objavi 
v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljal pa se je od 1.1.2020 dalje.
Iz obrazložitve je razvidno, da je bil Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2020 sprejet na 
9. seji, dne 18. decembra 2019, in objavljen v URL RS, št. 79/19. Glavni razlog za pripravo 
četrtega predloga Odloka o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2020 je uskladitev 
vrednosti projektov, s katerimi je občina kandidirala za nepovratna in povratna sredstva po 
ZFO-1, z investicijsko dokumentacijo. Občina je s predlogom rebalansa uskladila vrednosti 
projektov, s katerimi je občina kandidirala za nepovratna in povratna sredstva po ZFO-1, z 
investicijsko dokumentacijo.
Proračunski inšpektor ugotavlja, da je sestavni del Odloka o četrtem rebalansu proračuna 
občine za leto 2020 tudi Načrt razvojnih programov 2020-2023 (NRP), v katerem so vsi štirje 
projekti navedeni. 

Izvedba investicij po NRP

ZJF v prvem odstavku 102. člena določa, da nadzor nad izvajanjem ZJF in predpisov, ki urejajo 
poslovanje s sredstvi državnega proračuna opravlja ministrstvo, pristojno za finance in v prvem 
odstavku 103. člena, da je stranka v inšpekcijskem postopku neposredni ali posredni uporabnik 
državnega ali občinskega proračuna za sredstva prejeta iz državnega proračuna. ZFO-1 v 29.
členu določa, da nadzor nad namensko porabo sredstev iz državnega proračuna, namenjenih 
za sofinanciranje posameznih nalog ali programov občin in sofinanciranje investicij, opravljajo 
neposredni uporabniki državnega proračuna, ki so podpisniki pogodb o sofinanciranju in 
proračunska inšpekcija ministrstva, pristojnega za finance. 

Proračunski inšpektor je pregledal porabo državnih sredstev po sklenjenih pogodbah občine za 
štiri investicije navedene v NRP iz leta 2020. Tri investicije, sofinancirane s strani MGRT, so se 
pričele in končale v letu 2020, ena, sofinancirana s  strani MZI, pa se je pričela v letu 2018 in 
končala v letu 2020.

Pogodba o sofinanciranju projekta »Izgradnja pločnika Markovo-Vir pri Nevljah«

Občina je dne 16.7.2020 z MGRT podpisala pogodbo št. C2130-20G300182 o sofinanciranju 
projekta »Izgradnja pločnik Markovo-Vir - Markovo ob R2 414 Kamnik - Ločica« s prilogami in 
dne 26.10.2020 dodatek št. 1, na podlagi katere so ji bila odobrena nepovratna sredstva v višini 
170.000,00 EUR. Skupna vrednost projekta znaša 175.563,34 EUR, ki vključuje DDV. Razliko v 
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višini 5.563,34 EUR krije občina iz lastnih virov. Projekt je končan. Po pogodbi (3.člen) so 
upravičeni stroški le stroški:

 predhodne študije, investicijska in projektna dokumentacija, vključno z DDV, če ni 
povračljiv;

 gradbena, obrtniška in instalacijska dela, vključno z DDV, če ni povračljiv;
 gradbeni nadzor, vključno z DDV, če ni povračljiv.

Zahtevki so se morali po pogodbi izstaviti na MGRT do 15.11.2020 (12. člen). Zahtevkom do 
MGRT je občina morala predložiti tudi račune in dokazila o plačilih računov, ki jih je občina 
predhodno plačala iz svojih sredstev.
8. člen v prvem odstavku določa, da so sredstva namenska sredstva in se lahko porabijo 
izključno za sofinanciranje upravičenih stroškov iz 3. člena te pogodbe. 

Proračunski inšpektor je pregledal zahtevek občine do MGRT z dne 3.11.2020 v višini 
161.802,75 EUR za izvedbo projekta, ki je bil plačan le v zmanjšani vrednosti 159.60,75 EUR in 
plačan s strani MGRT dne 4.12.2020. Razlika v višini 2.196,00 EUR je bila s strani MGRT 
zavrnjena, saj 
je bil strošek priprave spremembe t.i. DIIP (dokument investicijske dokumentacije-dokument 
identifikacije investicijskega projekta) prepoznan s strani MGRT kot neupravičen strošek po 3. 
členu pogodbe. 

Zahtevku do MGRT je občina predložila dokazila o plačilu 10 računov. Proračunski inšpektor je 
med njimi izbral 2 dokazili o plačilu računov za: 

1.E-račun (situacija) CVP, gradbeništvo in storitve d.o.o., Tbilisijska 81, Ljubljana (izvajalec)
št.127-2020 z dne 23.9.2020 v višini 56.242,13 EUR, ki ga je občina delno plačala 28.10.2020 
podizvajalcu izvajalca (EIS SKOČAJ d.o.o., Gajeva ulica 58, Preserje-Radomlje) v višini 
7.890,60 EUR in dne 28.10.2020 izvajalcu v višini 48.351,53 EUR, skupaj  56.242,13 EUR.

2.Račun MILT d.o.o., Jurčičeva cesta 17, Šmarje-Sap (izdelava investicijske dokumentacije) št. 
015-12-2020 z dne 24.8.2020 v višini 732,00 EUR, ki ga je občina plačala dne 6.5.2020.  

Proračunski inšpektor pri pregledu izplačil in upravičenosti stroškov po pogodbi med MGRT in 
občino št. C2130-20G300182, ni ugotovil nepravilnosti.

14. člen pogodbe med drugim tudi določa, da se občina zavezuje, da bo zagotovila strokovni 
nadzor nad izvajanjem projekta in bo najpozneje do 15.1.2021 MGRT za leto 2020 posredovala 
vmesno ali končno poročilo, oziroma ob zaključku projekta končno poročilo o izvedbi večletnega 
projekta preko spletne aplikacije https://www.zfo-invest.info (Priloga št. 3 pogodbe).

Občina je za strokovni nadzor izbrala firmo Singrad d.o.o. , Medvedova ulica 26 B, Kamnik, ki je 
nadzorovala izgradnjo, kar je razvidno iz pregledane situacije izvajalca del t.j. CVP, 
gradbeništvo in storitve d.o.o., Tbilisijska 81, Ljubljana z dne 23.9.2020 v višini 56.242,13 EUR.
Iz dokumentacije občine je razvidno, da je občina na MGRT dne 28.12.2020 posredovala 
končno poročilo za leto 2020 o izvedbi projekta.

Proračunski inšpektor pri pregledu izvedbe pogodbe med MGRT in občino št. C2130-
20G300182 ni ugotovil nepravilnosti.

Proračunski inšpektor je preveril, ali pogodba vsebuje protikorupcijsko klavzulo v skladu z 
določbami ZIntPK-UPB2, ki v drugem odstavku 14. člena določa, da so organi in organizacije 
javnega sektorja dolžni v pogodbe v vrednosti nad 10.000 eurov brez DDV, ki jih sklepajo s 
ponudniki, prodajalci blaga, storitev ali z izvajalci del, kot obvezno sestavino pogodb ob 
upoštevanju konkretnega primera, vključiti vsebino iz prvega odstavka 14. člena ZIntPK-UPB2, 
lahko pa vključijo tudi dodatne določbe za preprečevanje korupcije ali drugega poslovanja v 
nasprotju z moralo ali javnim redom. Ta določba velja tudi za sklepanje pogodb s ponudniki, 
prodajalci oziroma izvajalci del ali storitev izven ozemlja Republike Slovenije. 
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Prvi odstavek 14. člena ZIntPK-UPB2 določa, da je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun 
druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega 
sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev 
posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih 
obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega 
sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku 
organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali 
njenemu predstavniku, zastopniku oz. posredniku, nična. 
Po pregledu vsebine pogodbe je proračunski inšpektor ugotovil, da 16. člen pogodbe med 
MGRT in občino št. C2130-20G300182 vsebuje protikorupcijsko klavzulo, kar je v skladu z 
zgoraj navedenimi določbami ZIntPK-UPB2.

Pogodba o sofinanciranju projekta »Rekonstrukcija ceste Nevlje-Oševek-Briše-Soteska«

Občina je dne 16.7.2020 z MGRT podpisala pogodbo št. C2130-20G300183 o sofinanciranju 
projekta »Rekonstrukcija ceste Nevlje-Oševek-Briše-Soteska« s prilogami in dne 13.10.2020 
dodatek št. 1, na podlagi katere so ji bila odobrena nepovratna sredstva v višini 78.000,00 EUR. 
Skupna vrednost projekta znaša 79.351,93 EUR, ki vključuje DDV. Razliko v višini 1.351,93 
EUR krije občina iz lastnih virov. Projekt je končan. Po pogodbi (3.člen) so upravičeni stroški le 
stroški:

 predhodne študije, investicijska in projektna dokumentacija, vključno z DDV, če ni 
povračljiv;

 gradbena, obrtniška in instalacijska dela, vključno z DDV, če ni povračljiv;
 gradbeni nadzor, vključno z DDV, če ni povračljiv.

Zahtevki so se morali izstaviti na MGRT do 5.11.2020 (12. člen). Zahtevkom do MGRT je 
občina morala predložiti tudi račune in dokazila o plačilih računov, ki jih je občina predhodno 
plačala iz svojih sredstev.
8. člen pogodbe v prvem odstavku določa, da so sredstva namenska sredstva in se lahko 
porabijo izključno za sofinanciranje upravičenih stroškov iz 3. člena te pogodbe. 

Proračunski inšpektor je pregledal zahtevek občine do MGRT z dne 3.11.2020 v višini 
78.000,00 EUR za izvedbo projekta, ki je bil plačan v celotni vrednosti s strani MGRT dne 
4.12.2020. Zahtevku do MGRT je občina predložila dokazila o plačilu 4 računov. Proračunski 
inšpektor je med njimi izbral eno dokazilo o plačilu za: 
1.Situacija izvajalca del t.j. REMONT NG d.o.o., Velika Pirešica 51, Žalec z dne 20.10.2020 v 
višini 75.407,76 EUR, ki ga je občina plačala dne 30.10.2020.  

Proračunski inšpektor pri pregledu izplačil in upravičenosti stroškov po 3. členu pogodbe med 
MGRT in občino št. C2130-20G300183, ni ugotovil nepravilnosti.

14. člen pogodbe med drugim tudi določa, da se občina zavezuje, da bo zagotovila strokovni 
nadzor nad izvajanjem projekta in bo najpozneje do 15.1.2021 MGRT za leto 2020 posredovala 
vmesno ali končno poročilo, oziroma ob zaključku projekta končno poročilo o izvedbi večletnega 
projekta preko spletne aplikacije https://www.zfo-invest.info (Priloga št. 3 pogodbe).

Občina je za strokovni nadzor izbrala firmo MILT INŽENIRING, IZTOK ŽVEGLA s.p., Cesta 30. 
avgusta 4, Ljubljana-Polje, ki je nadzorovala izgradnjo, kar je razvidno iz pregledane situacije 
izvajalca del t.j. REMONT NG d.o.o., Velika Pirešica 51, Žalec z dne 20.10.2020 v višini 
75.407,76 EUR.
Iz dokumentacije občine je razvidno, da je občina na MGRT dne 28.12.2020 posredovala 
končno poročilo za leto 2020 o izvedbi projekta.

Proračunski inšpektor pri pregledu izvedbe pogodbe med MGRT in občino št. C2130-
20G300183 ni ugotovil nepravilnosti.
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Po pregledu vsebine pogodbe je proračunski inšpektor ugotovil, da 16. člen pogodbe med 
MGRT in občino št. C2130-20G300183 vsebuje protikorupcijsko klavzulo, kar je v skladu z 
zgoraj navedenimi določbami ZIntPK-UPB2.

Izvajalec del t.j. REMONT NG d.o.o., Velika Pirešica 51, Žalec in občina sta dne 12.8.2020 
podpisala pogodbo za izvedbo projekta v višini 75.635,93 EUR. 
V 18. členu pogodbe je določeno, da mora izvajalec del v 10 dneh po podpisu pogodbe občini 
izročiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, in sicer menično izjavo in nalog 
za plačilo menice ter tri »bianco« menice brez protesta, v višini 10 % pogodbene vrednosti. Iz 
dokumentacije občine je razvidno, da je bilo zavarovanje predloženo v zahtevani obliki in času. 
V 20. členu pogodbe je tudi določeno, da se prevzem del opravi s primopredajnim zapisnikom, 
ki ga podpišejo naročnik, izvajalec in pooblaščeni nadzor po zaključku del. Iz dokumentacije 
občine je razvidno, da je bil primopredaji zapisnik podpisan dne 23.09.2020.
V 24. členu pogodbe je tudi določeno, da mora izvajalec del ob primopredaji del (20.člen) občini 
izročiti zavarovanje za kakovost opravljenih del do izteka garancijskega roka, za kar občini 
izroči 
menično izjavo in nalog za plačilo menice ter tri »bianco« menice brez protesta, v višini 5 % 
pogodbene vrednosti. Iz dokumentacije občine je razvidno, da je bilo zavarovanje predloženo 
ob primopredaji del. 

Proračunski inšpektor pri pregledu izvedbe zgoraj navedenih določb pogodbe med občino in 
izvajalcem del z dne 12.8.2020, ni ugotovil nepravilnosti.

Pogodba o sofinanciranju projekta »Ureditev lokalne ceste 161021 Markovo-Studenca-
Podlom«

Občina je dne 16.7.2020 z MGRT podpisala pogodbo št. C2130-20G300184 o sofinanciranju 
projekta »Ureditev lokalne ceste 161021 Markovo-Studenca- Podlom« s prilogami in dne 
29.10.2020 dodatek št. 1, na podlagi katere so ji bila odobrena nepovratna sredstva v višini 
159.000,00 EUR. Skupna vrednost projekta znaša 163.381,63 EUR, ki vključuje DDV. Razliko v 
višini 4.381,63 EUR krije občina iz lastnih virov. Projekt je končan. Po pogodbi (3.člen) so 
upravičeni stroški le stroški:

 predhodne študije, investicijska in projektna dokumentacija, vključno z DDV, če ni 
povračljiv;

 gradbena, obrtniška in instalacijska dela, vključno z DDV, če ni povračljiv;
 gradbeni nadzor, vključno z DDV, če ni povračljiv.

Zahtevki so se morali izstaviti na MGRT do 5.11.2020 (12. člen). Zahtevkom do MGRT je 
občina morala predložiti tudi račune in dokazila o plačilih računov, ki jih je občina predhodno 
plačala iz svojih sredstev.
8. člen pogodbe v prvem odstavku določa, da so sredstva namenska sredstva in se lahko 
porabijo izključno za sofinanciranje upravičenih stroškov iz 3. člena te pogodbe. 

Proračunski inšpektor je pregledal zahtevek občine do MGRT z dne 3.11.2020 v višini 
159.000,00 EUR za izvedbo projekta, ki je bil plačan v celotni vrednosti s strani MGRT dne 
4.12.2020. Zahtevku do MGRT je občina predložila dokazila o plačilu 9 računov. Proračunski 
inšpektor je med njimi izbral 2 dokazili o plačilu za: 
1.E-račun izvajalca del s pripadajočo situacijo t.j. od KPK Komunalno podjetje Kamnik d.o.o., 
Cankarjeva 11, Kamnik z dne 31.8.2020 v višini 25.122,62 EUR, ki ga je občina plačala dne 
2.10.2020 in 

2. Račun izvajalca varnostnega načrta del t.j. DRAVAR, Sonja BUTINA SUŠNIK, s.p. Zikova 
ulica 3, Kamnik z dne 7.8.2020 v višini 300,00 EUR, ki ga je občina plačala dne 9.9.2020.
  
Proračunski inšpektor pri pregledu izplačil in upravičenosti stroškov po 3. členu pogodbe med 
MGRT in občino št. C2130-20G300184, ni ugotovil nepravilnosti.
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14. člen pogodbe med drugim tudi določa, da se občina zavezuje, da bo zagotovila strokovni 
nadzor nad izvajanjem projekta in bo najpozneje do 15.1.2021 MGRT za leto 2020 posredovala 
vmesno ali končno poročilo, oziroma ob zaključku projekta končno poročilo o izvedbi večletnega 
projekta preko spletne aplikacije https://www.zfo-invest.info (Priloga št. 3 pogodbe).

Občina je za strokovni nadzor izbrala firmo MILT INŽENIRING, IZTOK ŽVEGLA s.p., Cesta 30. 
avgusta 4, Ljubljana-Polje, ki je nadzorovala izgradnjo, kar je razvidno iz pregledane situacije 
izvajalca del t.j. KPK Komunalno podjetje Kamnik d.o.o., Cankarjeva 11, Kamnik z dne 
31.8.2020 v višini 25.122,62 EUR.
Iz dokumentacije občine je razvidno, da je občina na MGRT dne 28.12.2020 posredovala
končno poročilo za leto 2020 o izvedbi projekta.

Proračunski inšpektor pri pregledu izvedbe pogodbe med MGRT in občino št. C2130-
20G300184 ni ugotovil nepravilnosti.

Po pregledu vsebine pogodbe je proračunski inšpektor ugotovil, da 16. člen pogodbe med 
MGRT in občino št. C2130-20G300183 vsebuje protikorupcijsko klavzulo, kar je v skladu z 
zgoraj navedenimi določbami ZIntPK-UPB2.

Izvajalec del t.j. KPK Komunalno podjetje Kamnik d.o.o., Cankarjeva 11, Kamnik in občina sta 
dne 10.8.2020 podpisala pogodbo za izvedbo projekta v višini 154.395,23 EUR.
V 18. členu pogodbe je določeno, da mora izvajalec del v 10 dneh po podpisu pogodbe občini 
izročiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, in sicer menično izjavo in nalog 
za plačilo menice ter tri »bianco« menice brez protesta, v višini 10 % pogodbene vrednosti. Iz 
dokumentacije občine je razvidno, da je bilo zavarovanje predloženo v zahtevani obliki in času. 
V 20. členu pogodbe je tudi določeno, da se prevzem del opravi s primopredajnim zapisnikom, 
ki ga podpišejo naročnik, izvajalec in pooblaščeni nadzor po zaključku del. Iz dokumentacije 
občine je razvidno, da je bil primopredaji zapisnik podpisan dne 22.10.2020.
V 24. členu pogodbe je tudi določeno, da mora izvajalec del ob primopredaji del (20.člen) občini 
izročiti zavarovanje za kakovost opravljenih del do izteka garancijskega roka, za kar občini 
izroči 
menično izjavo in nalog za plačilo menice ter tri »bianco« menice brez protesta, v višini 5 %
pogodbene vrednosti. Iz dokumentacije občine je razvidno, da je bilo zavarovanje predloženo 
ob primopredaji del. 

Proračunski inšpektor pri pregledu izvedbe zgoraj navedenih določb pogodbe med občino in 
izvajalcem del z dne 10.8.2020, ni ugotovil nepravilnosti.

Pogodba o sofinanciranju operacije »Kolesarska in peš infrastruktura«

Občina je v letu 2020 od Ministrstva za infrastrukturo prejela 221.968,14 EUR, od tega 4.106,92 
EUR za sofinanciranje operacije »Kolesarska in peš infrastruktura« (operacija). MZI in občina 
sta dne 12.12.2018 podpisala pogodbo št. C2430-18-180079 o sofinanciranju operacije, dne 
12.5.2020 dodatek št. 1 in dne 19.10.2020 dodatek št. 2. Po pogodbi so bila občini odobrena 
nepovratna sredstva v višini 182.909,05 EUR. Skupna ocenjena vrednost operacije po pogodbi 
znaša 326.152,61 EUR, ki vključuje DDV. Razliko krije občina iz lastnih virov. Operacija je 
končana. Po pogodbi (10.člen) so upravičeni stroški le stroški nakupa in gradnje nepremičnin 
ter nakup opreme. 
Iz dokumentacije občine je razvidno, da je občina porabila za izvedbo operacije skupaj 
314.398,37 EUR od tega je MZI, na podlagi 7 zahtevkov, nakazalo občini 162.734,86 EUR. 
Razliko v višini 151.663,51 EUR je občina pokrila iz lastnih virov. Iz izpisa občine po vrstah 
stroškov je razvidno, da je občina iz sredstev MZI porabila za nakup in gradnjo nepremičnin 
149.413,26 EUR za opremo pa 13.321,60 EUR. 
Proračunski inšpektor je pregledal vseh 7 zahtevkov občine do MZI in preveril, ali je občina 
sredstva MZI uporabila za stroške, ki so po pogodbi upravičeni. Prvi zahtevek je MZI plačalo v 
letu 2019, zadnjega v višini 4.106,92 EUR pa dne 26.11.2020.
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Proračunski inšpektor pri pregledu porabe sredstev MZI, ni ugotovil nepravilnosti.

Povzetek

Proračunski inšpektor je pregledal porabo državnih sredstev po sklenjenih pogodbah občine v 
letu 2020 z MGRT, ki so navedena v Načrtu razvojnih programov 2020-2023. Od sofinanciranja 
investicij je proračunski inšpektor pregledal porabo sredstev nakazanih za projekte Izgradnja 
pločnika Markovo-Vir pri Nevljah, Rekonstrukcija ceste Nevlje-Oševek-Briše-Soteska in 
Ureditev lokalne ceste 161021 Markovo-Studenca- Podlom.
Vse naštete projekte je sofinanciralo MGRT. Pri investicijah je proračunski inšpektor pregledal 
nekatere zahtevke občine do MGRT in plačila le teh s strani MGRT in plačil občine do izvajalcev 
del in storitev. Hkrati je proračunski inšpektor pregledal, ali so stroški izvedbe pogodb (računi in 
pogodbe z dokazili o plačilu), ki so predloženi v zahtevkih, tudi upravičeni stroški po sklenjenih 
pogodbah z MGRT. Predmet pregleda so bile tudi obveze izvajalcev del do občine po sklenjenih 
pogodbah (izdaja meničnih zavarovanj in zapis primopredajnih zapisnikov) za posamezne 
projekte.
Proračunski inšpektor pri pregledu izvedbe pogodb med MGRT in občino, ni ugotovil 
nepravilnosti.

Proračunski inšpektor je dodatno pregledal porabo državnih sredstev po sklenjeni pogodbi 
občine z MZI v letu 2018 (operacije »Kolesarska in peš infrastruktura«). Proračunski inšpektor 
je pregledal vse zahtevke občine do MZI in ugotovil, da je občina sredstva MZI porabila le za 
stroške, ki so po pogodbi upravičeni.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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.

Maksi Milavec
PRORAČUNSKI INŠPEKTOR

inšpektor višji svetnik

Vročiti:

- Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik - po ZUP

V vednost:

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