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 ZAPISNIK

o  inšpekcijskem nadzoru nad izvajanjem Zakona o javnih financah in predpisov, ki urejajo 
poslovanje s sredstvi državnega proračuna, pri prejemniku  sredstev  državnega  proračuna,

Ministrstvu za okolje in prostor

Inšpekcijski pregled je bil opravljen na podlagi 102. do 106. člena Zakona o javnih financah  
(Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 110/11 - ZDIU12, 46/13 -
ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 
55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718 in 71/17 - ZIPRS1819) in Zakona o 
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06-UPB2, 105/06, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13).

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

Inšpekcijski pregled je opravil Marjan Cirer, inšpektor - višji svetnik Urada Republike Slovenije 
za nadzor proračuna (v nadaljevanju UNP) na podlagi naloga za inšpekcijski nadzor št.: 06102-
18/2021/1 z dne 10. 3. 2021.

Pregled dokumentacije je bil opravljen na Ministrstvu za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 
1000 Ljubljana v dneh: 16. 3.2021 in 19.3.2021 ter 22., 25., 26. 3. 2021 na podlagi izdanega
sklepa o opravljanju dela izven prostorov delodajalca zaradi izjemnih okoliščin, in sicer dela na 
domu.

UVOD

Ministrstvu za okolje in prostor (v nadaljevanju: ministrstvo) skrbi za zagotavljanje zdravega 
življenjskega okolja za vse prebivalce Republike Slovenije ter spodbuja in usklajuje 
prizadevanja za trajnostni razvoj, ob zagotavljanju družbene blaginje, ki temelji na smotrni in 
varčni rabi naravnih virov. Glede na vedno bolj izrazite podnebne spremembe je eden ključnih 
izzivov današnjega časa, da ministrstvo stremi h krepitvi ozaveščenosti prebivalcev Republike 
Slovenije o skupni odgovornosti za stanje v okolju. Namen varstva okolja je spodbujanje in 
usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, 
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počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Cilji varstva okolja 
so naslednji:

- preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja,
- trajnostna raba naravnih virov, 
- zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije,
- odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega naravnega ravnovesja in 
  ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti,
- povečanje  snovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje ter 
- opuščanje in nadomeščanje  uporabe nevarnih snovi.

Za doseganje omenjenih ciljev se spodbuja:

- proizvodnja in potrošnja, ki prispeva k zmanjšanju obremenjevanja okolja,
- razvoj in uporaba tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo obremenjevanje

okolja, 
- plačujejo onesnaževanje in rabo naravnih virov.

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 
66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 
57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20, v 
nadaljevanju: ZVO-1) v 128. členu določa, da se v okviru državnega proračuna kot proračunski 
sklad ustanovi Sklad za podnebne spremembe (v nadaljevanju: SPS) za sofinanciranje 
ukrepov za blaženje in prilagajanje posledicam podnebnih sprememb. Z določbami Zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 
in 2015 (Uradni list RS, št. 95/14) je bil na podlagi omenjenega člena ZVO-1 ustanovljen SPS, 
in sicer kot proračunski sklad.

V skladu s tretjim odstavkom 128. člena ZVO-1 je za upravljanje SPS pristojno MOP. Tretji 
odstavek 129. člena ZVO-1 pa določa, da Vlada RS sprejme program ukrepov iz prvega in 
drugega odstavka 129. člena ZVO-1. 

Nameni porabe sredstev SPS za leto 2020, ki so vključeni v Program porabe sredstev SPS so 
bili določeni predvsem na podlagi prioritet Operativnega programa ukrepov zmanjšanja 
emisij toplogrednih plinov do leta 2020 (OP TGP), ki je izvedbeni načrt ukrepov za 
doseganje pravno zavezujočega cilja Slovenije za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov do leta 
2020. OP TGP je Vlada RS sprejela že leta 2014. V skladu z določilom četrtega odstavka 129. 
člena ZVO-1, MOP letno poroča Evropski komisiji o porabi sredstev, pridobljenih na javni dražbi 
emisijskih kuponov. 

V skladu z določilom četrtega odstavka 144. člena ZVO-1 pa lahko minister, pristojen za varstvo 
okolja pooblasti Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljevanju: Eko sklad), da za 
ministrstvo opravlja naloge ali del nalog v zvezi s sofinanciranjem dejavnosti, ki jih Eko sklad 
opravlja v javnem interesu. Eko sklad v ta namen sklene pogodbo z ministrstvom, v kateri se 
določijo obseg, namen in pogoji opravljanja nalog Eko sklada in dodeljevanja sredstev. 

V obdobju leta 2020 je ministrstvo vodil minister mag. Andrej Vizjak.

Predmet nadzora

Nadzor je bil opravljen v okviru načrta dela 2021 in je zajemal pregled poslovanja s sredstvi 
proračuna RS na PP 153286 Poraba sredstev Sklada za podnebne spremembe, ki jih je 
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ministrstvo prejelo iz državnega proračuna in pregled realizacije na PP 559 Sklad za podnebne 
spremembe. Cilj inšpekcijskega nadzora je bil ugotoviti skladnost poslovanja z zakoni, 
podzakonskimi akti in notranjimi pravili, ugotovitev morebitnih kršitev ter izrek ustreznih 
ukrepov.

Področna zakonodaja

- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 - ZJF- C, 114/06); 
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 
   71/17, 13/18 – ZJF- H in 83/18;
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr.,
   101/13, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617 in 13/18);
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 –
  ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-
  A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE 
   in  158/20);
- Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 –
   ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18 in 82/20);
- Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
   68/08, 110/13, 56/15, 63/16 – ZKUASP in 59/19).

Podatke so posredovali:

- Zorana Komar skrbnica proračunske postavke
- Tanja Petek vodja finančne službe
- Andreja Sovdat                        služba za finančne zadeve   

I. Opis dejanskega stanja

Pregledani sta bili  naslednji  proračunski postavki:

1. PP 153286 Sredstva sklada za podnebne spremembe

Vlada RS je sprejela Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v 
obdobju 2020–2023 (Uradni list RS, št. 14/20, v nadaljevanju: Program SPS). V Programu SPS 
je uvodoma navedeno, da se prihodki, ustvarjeni s prodajo emisijskih kuponov na dražbi,
porabijo za izvedbo potrebnih ukrepov v EU in tretjih državah. Navedeni in predvideni ukrepi v 
Programu SPS so v skladu s 129. členom Zakona o varstvu okolja (ZVO-1). Prodaja emisijskih 
kuponov poteka na javnih dražbah na način in pod pogoji, ki jih določa Uredba Komisije
1031/2010/EU, izdana na podlagi Direktive 2009/29/ES. Republika Slovenija se je skupaj s 24 
drugimi državami članicami odločila za skupni dražbeni sistem, ki ga v imenu teh držav članic 
izvaja borza EEX iz Leipziga v Nemčiji. Prodaja emisijskih kuponov poteka na omenjeni način 
od novembra 2012.

Upravičeni nameni porabe sredstev SPS so bili določeni predvsem na podlagi prednostnih 
nalog iz OP TGP 2020, ki je izvedbeni načrt ukrepov za doseganje pravno zavezujočega cilja 
Slovenije za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov do leta 2020 iz tako imenovanega 
Podnebno-energetskega paketa po Odločbi 2009/406/ES3. Na podlagi omenjene odločbe se 
emisije toplogrednih plinov v Sloveniji do leta 2020 ne smejo povečati za več kot 4 %, glede na 
leto 2005.



4

Upravičeni nameni porabe sredstev SPS za vse namene/ukrepe v skladu z ZVO-1 bili določeni 
na podlagi šestih meril, in sicer:

- prispevkov k ciljem na področju podnebnih sprememb,
- izpolnjevanju mednarodnih obveznosti, 
- dodane vrednost,
- doseganja sinergij,
- učinkovitosti,
- pripravljenosti ukrepov za izvedbo.

Program SPS za leto 2020 je vključeval 12 upravičenih namenov porabe sredstev. Predvidena 
poraba sredstev je bila v višini 106.285.000 EUR.

Dejansko so bila realizirana sredstva za naslednje namene: 

Projekti/Ukrepi
Realizacija v
EUR

1. Sodelovanje z gospodarstvom 11.074,26
2. Zniževanje emisij v prometu 8.168.543,50
3. Prilagajanje podnebnim spremembam 12.472.016,07
4. Raziskave, razvoj in inovacije 41.093,28
5. Sofinanciranje nevladnih organizacij 287.823,38
6. LIFE projekti 999.446,74
7. Tehnična pomoč 569.459,28
8. Administrativni stroški 738.144,84
9. Prenos iz programov porabe preteklih let 17.155.672,01

skupaj 40.443.273,36

2. PP 559 Sklad za podnebne spremembe 

Pregledana je bila upravičenost realizacije sredstev na PP 559 - Sklad za podnebne 
spremembe na osnovi sklenjenih pogodb. Pregledani so bili naključno izbrani projekti in ukrepi 
in sicer: 

2.1 V okviru zniževanje  emisij v prometu je bili pregledan ukrep  »Spodbujanje razvoja  
trga alternativnih goriv«.

-  Pogodba o sofinanciranju št. 2550-20-311002

Pregledana je bila tripartitna pogodba o sofinanciranju z dne 18.5.2020 sklenjena med 
Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska ulica 15, 1000 
Ljubljana in Renault Nissan d.o.o., Dunajska cesta 22, 1511 Ljubljana ter Ministrstvom za okolje 
in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana. Najugodnejši ponudnik na javnem naročilu za 
nakup cestnih vozil, razen specialnih vozil in vozil po posebnem naročilu z oznako ODVOZ-
31/2019, katerega je Ministrstvo za javno upravo (krovni naročnik) izvedlo na podlagi sklepa 
Republike Slovenije št.43000-1/2019/3 z dne 24.1.2019 in na podlagi Uredbe o skupnem 
javnem naročanju Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 36/13, 41/14 in 96/14). Nakup
predmetne pogodbe je delno sofinanciralo ministrstvo (sofinancer) v skladu s Programom 
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porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2020 – 2023 (Uradni list  RS, 
št.14/2020 z dne 6.3) in sicer v okviru namena »zmanjšanje emisij v prometu«, ukrep
»Spodbujanje razvoja trga alternativnih goriv v prometu«, šifra v NRP 2550-19-2020
Alternativna goriva v prometu. 
Javno naročilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 17.10.2019 (št. objave 
JN007287/2019- BO01) in v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije dne 18.10.2019 (št. 
objave 2019/S 202-490674). Dobavitelj je bil izbran na podlagi odločitve krovnega naročnika št. 
4301-24/2019/15, ki je postala pravnomočna dne 18.12.2019, izbran kot najugodnejši ponudnik 
predmetnega javnega naročila za sklop 15 za katerega se sklepa pogodba. 
Neposredna pogodba je bila sklenjena med posameznim naročnikom, sofinancerjem in 
dobaviteljem na podlagi krovne pogodbe C3130-19-100021 z dne 9.1.2020. Določila krovne 
pogodbe se uporabljajo za vse kar ni določeno v neposredno sklenjeni pogodbi.
Naročnik s sklenjeno pogodbo naroča, dobavitelj pa prevzame dobavo vozila Renault Kangoo
po ceni 26.474,00 EUR z DDV. Vozilo je bilo upravičeno do sofinanciranja iz sklada za 
podnebne spremembe  v višini  razlike  med ceno vozila na bencinski oziroma dizelski pogon  in 
vozila  na električni pogon  v istem razredu in sicer v višini 11.285,00 EUR z DDV za vozilo. 
Pogodbeno ceno je naročnik oziroma sofinancer plačal na osnovi računa in podpisanega 
prevzemnega zapisnika za dobavljeno vozilo. Sredstva za sofinanciranje nakupa vozila iz 
Sklada za podnebne spremembe so bila zagotovljena  za leto 2020 na proračunski postavki 559 
Sklad za podnebne spremembe, NRP 2550-19-0020 Alternativna goriva v prometu.
Pregledan je bil izstavljen račun dobavitelja Renault Nissan Slovenija, d.o.o. Ministrstvu za 
okolje in prostor št. 610007 z dne 26.8.2020 v znesku 11.285,00 EUR za dobavljeno vozilo 
KANGO EXPRESS Z.E. Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije v skladu s 
sklenjeno pogodbo o sofinanciranju št. 2550-20-311002.

- Pogodba o sofinanciranju št. 2550-20-311003

Pregledana je bila tripartitna pogodba z dne 16.3.2020 sklenjena med Upravo RS za varno 
hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana in Renault Nissan 
d.o.o., Dunajska cesta 22, 1511 Ljubljana ter Ministrstvom za okolje in prostor, Dunajska cesta  
48, 1000 Ljubljana. Javno naročilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 17.10. 2019 
(št. objave JN00728/2019-B01) in Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije dne 18.10.2019 (št. 
objave 2019/S 202-490674). Na podlagi odločitve krovnega naročnika št. 4301-24/2019715, ki 
je postala pravnomočna dne 18.12.2019 je bil dobavitelj izbran kot najugodnejši ponudnik 
predmetnega javnega naročila za sklopa 1 in 13, za katera se sklepa ta pogodba.

Naročnik s sklenjeno pogodbo naroča, dobavitelj pa prevzame dobavo naslednjih vozil:

Sklop 1, Vozila Renault Clio ZEN Sce 75, v količini 30 vozil po ceni 10.705,50 EUR z DDV za 
vozilo,
Sklop 13 , Vozilo Renault Clio ZOE T110 LIFE LP, v količini 2 vozil po ceni 28.182,00 EUR z 
DDV za vozil.

Vozilo (sklop 13) tip vozila Renault ZOE R110 LIFE LP, v količini 2 vozil po ceni 28.182,00 EUR 
z DDV je upravičen do sofinanciranja iz SPS, v višini razlike med ceno vozila na bencinski 
oziroma dizelski pogon in vozila na električni pogon v istem razredu in sicer v višini 17.476,50 
EUR za vozilo. Pogodbeno ceno bo naročnik oziroma sofinancer plačal na osnovi računa in 
podpisanega  prevzemnega zapisnika za dobavljeno vozilo. Pogodbena vrednost vozil, ki bodo 
dobavljena po tej pogodbi je znašala na dan podpisa pogodbe 377.529,00 EUR z DDV. V ceni  
so upoštevani vsi odvisni stroški, transportni stroški, davek na motorna vozila, davek na dodano 
vrednost.
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Za vozila izda dobavitelj skupni račun in sicer:
- za sklop  št. 1, tip vozila RENAULT CLIO ZEN Sce 75, za količino 30 vozil po ceni 321.165,00 
EUR z DDV
- za sklop št 13, tip vozila: RENAULT ZOE R110 LIFE LP, za količino 2 vozil po ceni 28.182,00 
EUR z DDV

Pregledana sta bila izstavljena računa dobavitelja Renault Nissan Slovenija, d.o.o. Ministrstvu 
za okolje in prostor št. 610002 z dne 10.6.2020 v znesku 17.476,50 EUR za dobavljeno vozilo 
ZOE LIFE R110 LP in račun št. 610004 z dne 10.6.2020 v znesku 17.476,50 EUR za 
dobavljeno vozilo ZOE LIFE R110 LP. Realizacija pogodbe  je bila potrjena s strani naročnika z 
dopisom z dne 6.4.2021. V obeh primerih sta bila računa izstavljena v skladu s sklenjeno 
pogodbo o sofinanciranju št. 2550-20-311003.

Ugotovitve:
Proračunski inšpektor ugotavlja, da je bil najugodnejši dobavitelj v obeh primerih sklenjenih 
pogodb izbran na javnem naročilu za nakup cestnih vozil ODVOZ-31/2019, ki ga je izvedlo 
Ministrstvo za javno upravo kot krovni naročnik na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije in 
Uredbe o skupnem javnem naročanju Vlade Republike Slovenije. Neposredna pogodba je bila 
sklenjena med naročnikom, sofinancerjem in dobaviteljem na podlagi sklenjene krovne 
pogodbe. Nakup predmeta pogodbe se je delno sofinanciral s strani  Ministrstva za okolje in 
prostor (MOP) v skladu s Programom porabe Sklada za podnebne spremembe (SPS) v obdobju 
2020 - 2023 z namenom »Zmanjšanja emisij v prometu«, ukrep »Spodbujanje razvoja trga 
alternativnih goriv v prometu«
Pogodbeno ceno je naročnik oziroma sofinancer plačal na osnovi izstavljenega računa in 
prevzemnega zapisnika dobavitelja. Sredstva za sofinanciranje nakupa vozila iz Sklada za 
podnebne spremembe na PP 559 Sklada  za podnebne spremembe so bila porabljena v skladu 
s sklenjeno pogodbo. Nepravilnosti niso bile ugotovljene.

2.2.  V okviru  prilagajanja  podnebnim spremembam je bil pregledan ukrep za izvajanje 
       ukrepov za ohranjanje biotske raznovrstnosti 

- Pogodba o upravljanju in financiranju javne službe v ribištvu v letu 2019 št. 2550-19-330009

Pregledana je bila pogodba št. 2550-19-330009 z dne 27.12.2018 sklenjena med Republiko 
Slovenijo, Ministrstvom za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana in Zavodom za 
ribištvo Slovenije, Spodnje Gameljne 61a, 1211 Ljubljana - Šmartno za upravljanje in 
financiranje javne službe v ribištvu v letu 2019.  Zavod upravlja dejavnost in naloge javne službe 
v skladu z Zakonom o sladkovodnem ribištvu (Uradni list, RS št. 61/06; v nadaljevanju ZSRib), 
Zakonom o morskem ribištvu (Uradni list, RS št.115/06,76/15 in 69/17; v nadaljevanju ZMR-2) 
in Sklepom o preoblikovanju Zavoda za ribištvo Ljubljani v Javni zavod za ribištvo Slovenije 
(Uradni list RS, št. 31/01, 60/01, 4/05, 23/06, 61706-ZSRib, 116707, 4/09, 96/09, 16/11 in 
58/13).  Zavod na podlagi 45. člena  ZSRib kot javno službo izvaja tudi druge strokovne naloge 
po predpisih ohranjanja narave. Sredstva  za opravljanje  javne  službe v ribištvu se zagotavljajo 
v proračunu Republike Slovenije na podlagi  prvega odstavka  49. člena ZSRib. MOP je v 
skladu s četrto alinejo 1. člena za financiranje nalog javne službe v ribištvu, ki jih je zavod 
opravil v januarju, februarju in marcu 2019 zagotovil sredstva v višini do 14.000.00 EUR. 
Pogodba je bila sklenjena na podlagi  prvega odstavka 150. člena Zakona o ohranjanju 
narave (ZON) in na podlagi 58. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike 
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Slovenije za leti  2018 in 2019 (ZIPRS1819) (Uradni list RS, št. 71/17). V skladu z 2. členom 
sklenjene pogodbe je zavod v okviru javne službe v letu 2019 opravljal v skladu z določili 45. 
člena ZSRib tudi druge strokovne naloge po predpisih o ohranjanju narave. Podrobnejša 
vsebina, opis nalog in poraba časa so opisani v predlogu Program dela in finančnem načrtu 
Zavoda ta ribištvo Slovenije  za leto 2019.
Zavod je pripravil mesečni zahtevek za izplačilo sredstev (Mesečni zahtevek- Natura 2000) in 
jedrnato vsebinsko poročilo o opravljenem delu najkasneje tretji delovni dan v posameznem 
mesecu za pretekli mesec. Zahtevek je bil izstavljen v elektronski obliki. Poleg prilog iz 
sklenjene pogodbe je bila  priložena tudi izjava direktorja, da zahtevek temelji na verodostojnih 
listinah, ki še niso bile in ne bodo poravnane iz drugih finančnih virov.

K pogodbi št. 2550-19-330009 so bili sklenjeni sledeči aneksi:

- aneks št. 1 z dne 26,3.2019 o upravljanju in financiranju javne službe v ribištvu 30.6. v letu 
2019 s katerim spremeni 3. člen pogodbe o financiranju v obdobju  od 1.1.2019 do 2019 in 
deveti odstavek 4, člena glede zagotovljenih sredstev na PP 153239. Skladno s pogodbo so 
bila sredstva zagotovljena na dveh proračunskih postavkah PP 559 Sklad za podnebne 
spremembe in PP 153239 Natura 2000. Z aneksom št. 1 k pogodbi je bilo določeno, da bo 
celotni znesek zagotovljen s proračunske postavke PP 153239 Natura 2000,

- aneks št. 2 z dne 27.6.2019 s katerim se spremeni 2. člen pogodbe za obdobje izvajanja  
dejavnosti javne službe od 1.1.2019 do 31.12.2019 in 4. člen glede zagotavljanja  sredstev na 
PP 153239 Natura 2000,

- aneks št. 3 z dne 20.8.2019 o upravljanju in financiranju javne službe v ribištvu v letu 2019 
katerim se spremeni 2. člen, 3. člen pogodbe financiranju v obdobju od 1.1. 2019 do 31.12.2019 
in 4. člen po katerem mora zavod pripraviti ločena mesečna zahtevka za izplačilo sredstev za 
izvajanje nalog javne službe v ribištvu vezanih na PP 153239  Natura 2000.

Pregledani so bili naslednji zahtevki:

Št. zahtevka Datum Znesek (EUR) Mesec

1-KONTO2-10 7.1.2020 7.273,39 december

1.KONTO2-60 10.2.2020 7.384,71           januar

1-5-127 3.4.2020 10.882,57         februar

V priloženih zahtevkih zavoda so bila sredstva razdeljena na sredstva na plače, prispevke 
delodajalca, premije KDPZ in stroške materiala in storitev. V skladu s sklenjeno pogodbo št. 
2550-19-330009 pa so bile pri vsakem zahtevku priložene naslednje izjave:

- da je zahtevani znesek nastal pri izvajanju nalog javne službe v ribištvu,
- da bodo računi, ki so priloženi zahtevku za povračilo plačani in da niso upravičeni do povračila
iz drugih virov, ter da niso bili plačani iz drugih virov in ne bodo  bili predloženi k zahtevkom za  
povračilo sredstev iz drugih virov, 
- da so vsa javna naročila  izvedena v skladu z nacionalno in evropsko zakonodajo s področja 
javnega naročanja.
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Ugotovitve:
Inšpektor ugotavlja, da je Zavod za ribištvo Slovenije opravljal dejavnost in naloge javne službe 
v skladu z Zakonom o sladkovodnem ribištvu (ZSRib), Zakonom o morskem ribištvu (ZMR-2) in 
Sklepom  o preoblikovanju Zavoda za ribištvo Ljubljana v Javni zavod za ribištvo Slovenije. 
Pogodba o opravljanju in financiranju javne službe v ribištvu v letu 2019 je bila sklenjena na 
podlagi prvega odstavka 150. člena Zakona o ohranjanju narave (ZON) in na podlagi 58. člena 
Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819) (Uradni 
list RS, št. 71/17). Zavod je v okviru javne službe izvajal tudi druge strokovne naloge po 
predpisih ohranjanja narave na podlagi  45. člena ZSRib, ki so navedene v Programu dela in 
finančnem načrtu Zavoda za ribištvo  Slovenije.
Vsi mesečni zahtevki za izplačilo sredstev so bili pripravljeni v skladu z vsebino obrazca 
(Mesečni zahtevek - Natura 2000) in Poročilom o delu kot je navedeno 4. členu sklenjene 
pogodbe. Mesečnemu zahtevku za izplačilo bile priložene vse zahtevane priloge in izjava 
direktorja, da zahtevek temelji na verodostojnih listinah. Zagotovljena sredstva za opravljanje 
javne službe v ribištvu na podlagi 49. člena, ZSRib so bila izplačana na podlagi izstavljenih 
upravičenih mesečnih zahtevkov, potrjenih s strani MOP v skladu s sklenjeno pogodbo in 
aneksi. Nepravilnosti niso bile ugotovljene.

- Pogodba o financiranju dejavnosti javne službe ohranjanja narave št. 2550-19-330011

Pregledana je bila pogodba z dne 31.12. 2018 sklenjena med Republiko Slovenijo, Ministrstvom
za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana in Javnim zavodom Krajinski park Kolpa, 
Adlešiči 16, 8341 Adlešiči. Predmet pogodbe je bilo začasno financiranje izvajanja dejavnosti 
javne službe ohranjanja narave, ki jo izvaja Zavod, in sicer v obdobju od 1.1.2019 do 31.3.2019. 
Pogodbena vrednost za izvajanje javne službe za ohranjanje narave je znašala 46.080,00 EUR. 
Sredstva za plače ter stroške blaga in storitev so bila zagotovljena na PP 153234 Krajinski park 
Kolpa.
V skladu s sklenjeno pogodbo o sofinanciranju dejavnosti javne službe ohranjanja narave mora 
biti zahtevek za izplačilo podan v elektronski obliki v potrditev ministrstvu. Vsem zahtevkom 
mora biti priložena izjava direktorja, da zahtevek temelji na verodostojnih listinah. Zavod je 
dolžan ministrstvu predložiti Polletno finančno in vsebinsko poročilo do 15.8.2019 in Letno 
finančno in vsebinsko poročilo za leto 2019 najkasneje do 20.2.2020 v elektronski obliki. K 
pogodbi št. 2550-19-330011 sta bila sklenjena sledeča aneksa:

- aneks št 1  z dne 19.4. 2019 s kateri spremeni  2. člen pogodbe o financiranju  od 1.1.2019 do
31.12.2019 in 3. člen glede pogodbene vrednost 188.344,00 EUR,
- aneks št. 2 z dne 17.9.2018 s katerim se spremeni prvi odstavek 2. člena pogodbe.

Na osnovi pogodbe o financiranju dejavnosti javne službe ohranjanje narave - Krajinski park 
Kolpa, št. 2550-19-330011 je bil izstavljen zahtevek za dne 31.12.2019 za nakazilo sredstev za 
stroške blaga in storitev za izvajanje ukrepov za ohranjanje biotske raznovrstnosti z namenom 
prilagajanja na podnebne spremembe (PP 559). Iz zahtevka so razvidni računi po posameznih 
partnerjih z opisom opravljenega dela. Izstavljeni znesek o financiranju javne službe  ohranjanja 
narave po sklenjeni pogodbi št. 2550-19-330011 z MOP je znašal v znesku 21.843,61 EUR. V 
priloženi izjavi je navedeno, da je bil zahtevek izstavljen na podlagi verodostojnih listin, ki ne 
bodo poravnane (refundirane) iz drugih virov financiranja in se nanašajo na poslovanje Javnega 
zavoda Krajinski park Kolpa in so povezane izključno z izvajanjem dejavnosti javne službe v 
skladu z letnim Programom dela in finančnim načrtom  za leto 2019.
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Ugotovitve:
Proračunski inšpektor ugotavlja, da je bila pogodba o začasnem financiranju javne službe 
ohranjanja narave sklenjena na podlagi prvega odstavka 150. člena in v povezavi s 133. členom 
ter drugim odstavkom 135. člena Zakona o ohranjanju narave in 58. členom Zakona o 
izvrševanju proračuna RS.
Vsi zahtevki o financiranju dejavnosti javne službe ohranjanja narave - Krajinski park Kolpa so 
bili podani v skladu s 5. členom sklenjene pogodbe po posameznih postavkah (plače, materialni 
stroški in programski stroški). Vsem zahtevkom je bila priložena izjava direktorja, da zahtevek 
temelji na verodostojnih listinah. Zagotovljena sredstva za opravljanje javne službe ohranjanja 
narave so bila izplačana na podlagi izstavljenih upravičenih mesečnih zahtevkov v skladu s 
sklenjeno pogodbo in aneksi, ki so bili potrjeni s strani MOP. Nepravilnosti niso bile 
ugotovljene.

2.3 Tehnična pomoč 

Pregledani sta bili naslednji avtorski pogodbi:

- Pogodba št. 2550-19-311038

Tripartitna avtorska pogodba z dne 30.8.2019 je bila sklenjena med Ministrstvom za okolje in 
prostor, Dunajska cesta 48, Ljubljana in Ministrstvom za zunanje zadeve, Prešernova cesta  25, 
1001 Ljubljana ter Domen Turšič, Kurirska ulica 14, 1000 Ljubljana. Avtor se zavezuje, da bo za 
naročnika v obdobju od sklenitve te pogodbe ter najkasneje 29.11.2019 opravil naslednje delo: 
Sodelovanje na 10. Slovenskih razvojnih dnevih na javni razpravi »Čezmejni vodni viri in 
integriran pristop k upravljanju z vodnimi viri«. Naročnik bo za izvedeno delo iz 2. člena 
sklenjene pogodbe izplačal avtorski honorar v višini 500,00 EUR. Sredstva so bila načrtovana v 
finančnem načrtu MOP za leto 2019 in 2020 na PP 559 Sklad za podnebne spremembe, na 
ukrepu Tehnična pomoč. Avtor v skladu s sklenjeno pogodbo prenaša na naročnika izključne 
materialne pravice za avtorsko delo v Sloveniji in svetu brez izjeme, kot je določeno v 22. do 33.
členu in 104. členu Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah.
Pregledan je bil zahtevek za izplačilo po avtorski pogodbi št. 2550-19-311038 z dne 9. 12.2019 
za opravljeno delo sodelovanje na 10 Slovenskih razvojnih dnevih na razpravi: Čezmejni vodni 
viri in integriran pristop k upravljanju z vodnimi viri izstavljen v skladu s 3. členom  avtorske 
pogodbe v višini 500, 00 EUR.

- Pogodba št. 2550-19-311046

Tripartitna avtorska pogodba z dne 30.8.2019  je bila sklenjena med Ministrstvom za okolje in 
prostor, Dunajska cesta 48, Ljubljana in Ministrstvom za zunanje zadeve, Prešernova cesta 25, 
1001 Ljubljana ter Sašo Popovič, Bulevar Džordža Vašingtona 18, 264, Podgorica, Črna gora. 
Avtor se zavezuje, da bo za naročnika v obdobju od sklenitve te pogodbe ter najkasneje 
29.11,2019 opravil naslednje delo: Sodelovanje na okrogli mizi Vzemi - (u) porabi in (ne) zavrzi 
»Razvojno sodelovanje in potenciali krožnega gospodarstva« 
Za navedeno delo iz 2. člena sklenjene pogodbe bo naročnik avtorju izplačal:
- avtorski honorar  v višini 779,60 EUR neto, ki vključuje avtorski honorar in per diem (per diem
se zmanjša z delež za nastanitev),
- da bo avtorju zagotovil nastanitev, prevoze na območju Slovenije (prevoz iz letališča do hotela
in prevoz od hotela do letališča) okvirno 369,52 EUR,
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- da je avtor upravičen tudi do povračila dejanskih stroškov, ki mu nastanejo v zvezi z
opravljanjem dela (letalske karte, strošek prihoda od bivališča na letališče v njegovi državi in 
obratni smeri) na podlagi predloženih dokazil.

Sredstva so bila načrtovana v finančnem načrtu ministrstva za leto 2019 in 2020 na PP 559 
Sklad za podnebne spremembe, na ukrepu Tehnična pomoč. Avtor v skladu s pogodbo prenaša 
na naročnika izključne materialne pravice za avtorsko delo v Sloveniji in svetu brez izjeme, kot 
je določeno v 22. do 33 členu in 104. členu Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah.
V skladu s sklenjeno avtorsko pogodbo je bil pregledan zahtevek za obračun avtorske pogodbe 
št. 2550-19-311046 z dne 3.2.2020 za sodelovanje na okrogli mizi Vzemi-(u)porabi in 
(ne)zavrzi: razvojno sodelovanje in potenciali krožnega gospodarstva. V skladu s 3. členom 
Avtorske pogodbe je naročnik Ministrstvo za okolje (MOP) avtorju zagotovil nastanitev od 24 do 
28.11.2020 za 4 noči v višini 376,52 EUR in prevoze na območju Slovenije: prevoz na letališče 
do hotela in prevoz od hotela do letališča v višini 10,00 EUR. Skupni zahtevek je znašal 386,52 
EUR.

Pregledana sta bila izstavljena računa:
- za prevoz z GoOpti št.19-360-007653 z dne 28.11.2019 v znesku 10,00 EUR z DDV,
- skupni račun za hotelske storitve št. 1928548 z dne 23.12.2019  v  znesku 1.223,67 EUR z 
DDV oziroma 376,52 EUR za avtorja sklenjene pogodbe.

Izstavljeni Odredbi za plačilo - nakazilo MOP: št. 2550-20-00129-001 in št.2550-19-04788-002 z 
dne 28.11.2018.

Ugotovitve:
Proračunski inšpektor ugotavlja, da sta bili avtorski pogodbi sklenjeni v skladu z Zakonom o 
avtorskih in sorodnih pravicah RS (v nadaljevanju: ZASP). V 99. členu ZASP je določeno, da se 
z avtorsko pogodbo o naročilu dela avtor zaveže ustvariti določeno delo in ga izročiti naročniku, 
naročnik pa se zaveže, da mu bo za opravljeno delo plačal honorar. Avtor je v skladu s 
sklenjeno pogodbo prenesel na naročnika izključne materialne pravice za avtorsko delo v 
Sloveniji in svetu brez izjeme, kot je določeno v 22. do 33 členu in 104. členu ZASP. Vse naloge 
so bile opravljene v skladu s sklenjeno avtorsko pogodbo. Nepravilnosti niso bile
ugotovljene.

4. LIFE projekti

Pregledana ja bila naslednja pogodba:

- pogodba št. 2550-20-312019 o sofinanciranju priprav in izvedbe Evropskega tedna
mobilnosti v letu 2020

Pregledana je bila pogodba št. C2550-20-312019 z dne 18.8.2020 o sofinanciranju priprav in 
izvedbe Evropskega tedna mobilnosti v letu 2020 sklenjena med Ministrstvom za infrastrukturo,
Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana in Ministrstvom za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 
Ljubljana ter Občino Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika.
Iz pogodbe izhaja, da je Ministrstvo za infrastrukturo po pogodbi o sodelovanju pri izvedbi 
projekta št. 2550-19-312011, 8. člen, ki je bila sklenjena dne 13.11.2019, kot posredniški organ 
dolžno izvajati postopek javnega razpisa ter redno spremljati izvajanje aktivnosti prejemnika. 
Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), ki je vodilni partner projekta LIFE 17 IPC/SI/00007 LIFE 
IP CARE4CLIMATE pa je plačnik pogodbenih obveznosti.
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Občina Metlika se je kot prejemnik prijavila na »Javni razpis za sofinanciranje priprav in izvedbe
aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2020«, objavljenega v Uradnem listu RS št. 
78/2020, z dne 29.5.2020. Prejemnik je bil na podlagi javne razpisa izbran s sklepom št. 370-
8/2020/72, z dne 8.7.2020, ki ga je izdalo  Ministrstvo za infrastrukturo.
Aktivnosti se bodo izvajale v okviru projekta LIFE17 IPC/SI/00007- LIFE IP CARE4ACLIMATE, 
katerega delno financira Evropska unija iz programa LIFE, Sklad za podnebne spremembe  
(Ministrstvo za okolje in prostor) ter Ministrstvo za infrastrukturo.

V skladu s 3. členom se pogodba sklepa z namenom sofinanciranja aktivnosti občin v zvezi 
s pripravo in izvedbo aktivnosti ozaveščanja in promocije v okviru Evropskega tedna 
mobilnosti v letu 2020 (v nadaljevanju ETM 2020). Aktivnosti so sofinancirane v višini 
4.954,99 EUR. Sredstva bodo izplačana na transakcijski račun po izstavitvi  elektronskega 
računa, potrjenega s strani posredniškega organa.  Sredstva so bila zagotovljena na PP 559  
Sklad za podnebne spremembe, NRP št. 2550-19-0039 »LIFE Poskrbimo za podnebje« Poraba 
sredstev po sklenjeni pogodbi je bila strogo namenska.
Prejemnik sredstev se je v skladu  z 7. členom sklenjene pogodbe obvezal, da bo izpolnil vse 
obveznosti v skladu z določili in sestavnimi deli pogodbe ter aktivnosti izvedel strokovno in 
vestno do 31.10.2020. Po izteku pogodbenega roka (rok za izvedbo vseh aktivnosti je bil 
31.10.2020) je prejemnik dolžan predati končno poročilo o opravljenih aktivnostih z dokazili.
Končno poročilo mora vsebovati: glavne podatke, zaključno finančno poročilo in kratko 
predstavitev aktivnosti.
Pregledan je bil zahtevek za izplačilo, za sofinanciranje aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti 
2020 Občine Metlika št. 2020/00000335 z dne 26.11.2020 v znesku  4.954,99 EUR po sklenjeni 
pogodbi št. C2550-20-312019 in potrdilo o ustreznosti zahtevka  o bremenitvi podračuna.

Ugotovitve:
Proračunski inšpektor ugotavlja, da se je Občina Metlika prijavila na »Javni razpis za 
sofinanciranje priprav in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2020«. Izvajalec
javnega razpisa je bilo Ministrstvo za infrastrukturo kot posredniški organ, plačnik pogodbenih 
obveznost pa je bilo v skladu s pogodbo Ministrstvo za okolje in prostor. Prejemnik »Javnega 
razpisa za sofinanciranje priprav in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2020«
je bil izbran s sklepom št. 370-8/2020/72, z dne 8.7.2020 Ministrstva za infrastrukturo.
Občina Metlika je v predpisanem roku izpolnila vse zahtevane obveznost v skladu s 7. členom 
sklenjene pogodbe. Prejemnik sofinancirane aktivnosti  je posredniškemu organu posredoval v 
pregled predlog zahtevka za izplačilo in končno poročilo o izvedenih aktivnostih z vsemi dokazili 
o izvedbi. Na podlagi potrjenega poročila s strani skrbnika posredniškega organa  je prejemnik 
izdal elektronski račun financerju (Ministrstvo za okolje in prostor).
Nakazilo sredstev je izvedlo Ministrstvo za okolje in prostor iz PP 559  Sklad za podnebne 
spremembe, NRP št. 2550-19-0039 »LIFE Poskrbimo za podnebje«. Nepravilnosti niso bile 
ugotovljene.

Povzetek: 

Pregledana je bila upravičenost realizacije porabe sredstev na PP 559 - Sklad za podnebne 
spremembe na osnovi sklenjenih pogodb. Pregledani so bili naključno izbrani projekti in ukrepi.

1. V okviru zniževanje  emisij v prometu je bili pregledan ukrep  »Spodbujanje  razvoja 
   trga alternativnih goriv«.
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Pregledani sta bili naslednji pogodbi:

- št. 2550-20-311002 o sofinanciranju z dne 18.5.2020 med Zavodom za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska ulica 15, 1000 Ljubljana in Renault Nissan

 d.o.o., Dunajska cesta 22, 1511 Ljubljana ter Ministrstvom za okolje in prostor, Dunajska cesta
48, 1000 Ljubljana.

- št. 2550-20-311003 o sofinansiranju z dne 16.3. 2020  sklenjena med Upravo RS za 
  varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana in Renault
  Nissan d.o.o., Dunajska cesta 22, 1511 Ljubljana ter  Ministrstvom za okolje in prostor, 
  Dunajska cesta  48, 1000 Ljubljana.

Ugotovitve:
Proračunski inšpektor ugotavlja, da je bil najugodnejši dobavitelj v obeh primerih sklenjenih 
pogodb izbran na javnem naročilu za nakup cestnih vozil ODVOZ-31/2019, ki ga je izvedlo 
Ministrstvo za javno upravo kot krovni naročnik na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije in 
Uredbe o skupnem javnem naročanju Vlade Republike Slovenije. Neposredna pogodba je bila 
sklenjena med naročnikom, sofinancerjem in dobaviteljem na podlagi sklenjene krovne 
pogodbe. Nakup predmeta pogodbe se je delno sofinanciral s strani  Ministrstvo za okolje in 
prostor (MOP) v skladu s Programom porabe Sklada za podnebne spremembe (SPS) v obdobju 
2020- 2023 z namenom »Zmanjšanja emisij v prometu« ukrep »Spodbujanje  razvoja trga 
alternativnih goriv v prometu«
Pogodbeno ceno je naročnik oziroma sofinancer plačal na osnovi izstavljenega računa in 
prevzemnega zapisnika dobavitelja. Sredstva za sofinanciranje nakupa vozila iz Sklada za 
podnebne spremembe na PP 559 Sklada  za podnebne spremembe so bila porabljena v skladu 
s sklenjeno pogodbo. Nepravilnosti niso bile ugotovljene.

2. V okviru  prilagajanja  podnebnim spremembam je bil pregledan ukrep za izvajanje 
     ukrepov za ohranjanje biotske raznovrstnosti

Pregledani sta bili naslednji pogodbi:

2.1 Pogodba o upravljanju in financiranju javne službe v ribištvu v letu 2019 

- pogodba št. 2550-19-330009 z dne 27.12.2018 sklenjena med Republiko Slovenijo,
   Ministrstvom za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana in Zavodom za ribištvo

 Slovenije, Spodnje Gameljne 61a, 1211 Ljubljana - Šmartno za upravljanje in financiranje 
   javne službe v ribištvu v letu 2019. K pogodbi št. 2550-19-330009 so bili sklenjeni naslednji

aneksi: št.1 z dne 26,3.2019, št. 2 z dne 27.6.2019 in št. 3 z dne 20.8.2019.

Ugotovitve:
Inšpektor ugotavlja, da je Zavod za ribištvo Slovenije opravljal dejavnost in naloge javne službe 
v skladu z Zakonom o sladkovodnem ribištvu (ZSRib), Zakonom o morskem ribištvu (ZMR-2) in 
Sklepom  o preoblikovanju Zavoda za ribištvo Ljubljana v Javni zavod za ribištvo Slovenije. 
Pogodba o opravljanju in financiranju javne službe v ribištvu v letu 2019 je bila sklenjena na 
podlagi prvega odstavka 150. člena Zakona o ohranjanju narave (ZON) in na podlagi 58. člena 
Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819) (Uradni 
list RS, št. 71/17). Zavod je v okviru javne službe izvajal tudi druge strokovne naloge po 
predpisih ohranjanja narave na podlagi  45. člena ZSRib, ki so navedene v Programu dela in 
finančnem načrtu Zavoda za ribištvo  Slovenije.
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Vsi mesečni zahtevki za izplačilo sredstev so bili pripravljeni v skladu z vsebino obrazca 
(Mesečni zahtevek - Natura 2000) in Poročilom o delu kot je navedeno 4. členu sklenjene 
pogodbe. Mesečnemu zahtevku za izplačilo bile priložene vse zahtevane priloge in izjava 
direktorja, da zahtevek temelji na verodostojnih listinah. Zagotovljena sredstva za opravljanje 
javne službe v ribištvu na podlagi 49. člena, ZSRib so bila izplačana na podlagi izstavljenih 
upravičenih mesečnih zahtevkov, potrjenih s strani MOP v skladu s sklenjeno pogodbo in 
aneksi. Nepravilnosti niso bile ugotovljene.

2.2 Pogodba o financiranju dejavnosti javne službe ohranjanja narave

Pogodba št. 2550-19-330011 z dne 31.12.2018 sklenjena med Republiko Slovenijo, 
Ministrstvom za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana in Javnim zavodom 
Krajinski park Kolpa, Adlešiči 16, 8341 Adlešiči.

Ugotovitve:
Proračunski inšpektor ugotavlja, da je bila pogodba o začasnem financiranju javne službe 
ohranjanja narave sklenjena na podlagi prvega odstavka 150. člena in v povezavi s 133. členom 
ter drugim odstavkom 135. člena Zakona o ohranjanju narave in 58. členom Zakona o 
izvrševanju proračuna RS.
Vsi zahtevki o financiranju dejavnosti javne službe ohranjanja narave - Krajinski park Kolpa so 
bili podani v skladu s 5. členom sklenjene pogodbe po posameznih postavkah (plače, materialni 
stroški in programski stroški). Vsem zahtevkom je bila priložena izjava direktorja, da zahtevek 
temelji na verodostojnih listinah. Zagotovljena sredstva za opravljanje javne službe ohranjanja 
narave so bila izplačana na podlagi izstavljenih upravičenih mesečnih zahtevkov v skladu s 
sklenjeno pogodbo in aneksi, ki so bili potrjeni s strani MOP. Nepravilnosti niso bile 
ugotovljene.

3. Tehnična pomoč

Pregledani sta bili naslednji avtorski pogodbi:

- št. 2550-19-311038 z dne 30.8.2019 je bila sklenjena med Ministrstvom za okolje in prostor, 
Dunajska  cesta 48, Ljubljana in Ministrstvom za zunanje zadeve, Prešernova cesta  25, 1001
Ljubljana ter Domen Turšič, Kurirska ulica 14, 1000 Ljubljana.

- št. 2550-19-311046 z dne 30.8.2019  je bila sklenjena med Ministrstvom za okolje in prostor,
Dunajska cesta 48, Ljubljana in Ministrstvom za zunanje zadeve, Prešernova cesta  25, 1001
Ljubljana ter Sašo Popovič, Bulevar Džordža Vašingtona 18, 264, Podgorica, Črna gora.

Ugotovitve:
Proračunski inšpektor ugotavlja, da sta bili avtorski pogodbi sklenjeni v skladu z Zakonom o 
avtorskih in sorodnih pravicah RS (v nadaljevanju: ZASP). V 99. členu ZASP je določeno, da se 
z avtorsko pogodbo o naročilu dela avtor zaveže ustvariti določeno delo in ga izročiti naročniku, 
naročnik pa se zaveže, da mu bo za opravljeno delo plačal honorar. Avtor je v skladu s 
sklenjeno pogodbo prenesel na naročnika izključne materialne pravice za avtorsko delo v 
Sloveniji in svetu brez izjeme, kot je določeno v 22. do 33 členu in 104. členu ZASP. Vse naloge 
so bile opravljene v skladu s sklenjeno avtorsko pogodbo. Nepravilnosti niso bile
ugotovljene.

4. LIFE projekti
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Pregledani  je bila naslednja pogodba:

- pogodba o sofinanciranju priprav in izvedbe Evropskega tedna mobilnosti v letu 2020
   št. 2550-20-3120019

Ugotovitve:
Proračunski inšpektor ugotavlja, da se je Občina Metlika prijavila na »Javni razpis za 
sofinanciranje priprav in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2020. Izvajalec
javnega razpisa je bilo Ministrstvo za infrastrukturo kot posredniški organ, plačnik pogodbenih 
obveznost pa je bilo v skladu s pogodbo Ministrstvo za okolje in prostor. Prejemnik »Javnega 
razpisa za sofinanciranje priprav in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2020«
je bil izbran s sklepom št. 370-8/2020/72, z dne 8.7.2020 Ministrstva za infrastrukturo.
Občina Metlika je v predpisanem roku izpolnila vse zahtevane obveznost v skladu s 7. členom 
sklenjene pogodbe. Prejemnik sofinancirane aktivnosti  je posredniškemu organu posredoval v 
pregled predlog zahtevka za izplačilo in končno poročilo o izvedenih aktivnostih z vsemi dokazili 
o izvedbi. Na podlagi potrjenega poročila s strani skrbnika posredniškega organa  je prejemnik 
izdal elektronski račun financerju (Ministrstvo za okolje in prostor).
Nakazilo sredstev je izvedlo Ministrstvo za okolje in prostor iz PP 559  Sklad za podnebne 
spremembe, NRP št. 2550-19-0039 »LIFE Poskrbimo za podnebje«. Nepravilnosti niso bile 
ugotovljene.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ta zapisnik je sestavljen v dveh izvodih, od katerih po enega prejme Ministrstvo za okolje in 
prostor, enega pa zadrži UNP.

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.

Marjan Cirer
PRORAČUNSKI INŠPEKTOR

Inšpektor višji svetnik

Vročiti po ZUP:
- Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana
  
V vednost:
- Ministrstvo za finance, kabinet ministra po e-pošti: gp.mf@gov.si
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