
OBOINA DOM2ALE
Nadzorni odbor
Ljublianska 69
1230 DOMZALE

tevilka: 0600-9/2012
Dom2ale: 12.9.2012

Na podlagi 48. dena Statuta Obeine Dom2ale (Ur. vestnik Obeine Dom2ale, t. 9/11-UPB2)
in 14. Olena Poslovnika Nadzornega odbora Obeine Dom2ale (Ur. vestnik ObOine Dom2ale,
§t. 14/11) je Nadzorni odbor Obaine Dom2ale na seji dne 12.9.2012 sprejel

DOKONONO POROOILO 0 NADZORNEM PREGLEDU

1. Predmet nadzornega pregleda: Poslovanje Krajevne skupnosti Radomlje v letu 2011.

2. Nadzorovani osebi: 	 Krajevna skupnost Radomlje, Pre§ernova cesta 43, Radomlje,
Obeina Dom2ale, Ljubljanska 69, Dom2ale.

3. Odgovorni osebi:	 Igor Jeretina, predsednik sveta KS,
Toni Dragar, upan.

4. Nadzorni preg led je opravila delovna skupina v sestavi:

Predsednik:	 mag. Milan Pirman
Clan:	 Gregor Rovan'Sek
Clanica:	 Barbara Fekonja

5. Pregledana dokumentacija
• notranji akti veljavni v letu 2011,
• zapisniki sej sveta KS Radomlje za leto 2011,
• bruto bilanca za leta 2011,
• poslovni in finanöni naert za leto 2011,
• letno poroeilo za leto 2011, z mnenjem nadzornega odbora KS Radomlje,
• podatki glavne knjige za leto 2011 - konto kartice pa postavkah in kontih,
• seznam sklenjenih podjemnih in avtorskih pogodb v letu 2011,
• seznam sklenjenih pogodb, ki se nana§ajo na leto 2011,
• cenik za uporabo mrli§ke ve2ice in oddajanje grobnih prostorov,
• evidenca grobov,
• seznam sklenjenih najemnih pogodb za grobove,
• pojasnila in dokazila o naOinu izvajanja dejavnosti urejanja pokopalik: Oi§Oenje in

odstranjevanje odpadkov in snega, odvoz odpadkov na odlagalike, ko§nja zelenic,
vzdr2evanje poti, manj§a vzdr2evalna dela na objektih in napravah, vodenje katastra
pokopalika,

• podatki o opu§Oenih grobovih v letu 2011.
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Na podlagi kartic finanOnega knjigovodstva za obdobje od 1.1. do 31.12.2011 je bil
pripravljen vzorec za nadzorni pregled, ki je na podroaju odhodkov obsegal 25 vzorenih enot
(v skupnem znesku 33.116.60 EUR, kar predstavlja 50,2% odhodkov leta 2011 1 ) in na
podroaju prihodkov 10 vzorönih enot (v skupnem znesku 14.824,50 EUR, kar predstavlja
21.8% prihodkov leta 20112).

6. Ugotovitve

Krajevna skupnost Radomlje (v nadaljevanju: KS Radomlje) ima status pravne osebe.
Raeunovodske storitve opravlja Obeina Dom2ale, pri Oemer realizacijo plaeil odreja KS
Radomlje.

Podatki o finanönem poslovanju KS Radomlje v letu 2011:

Ekonomska kategorija Nadrt Realizacija Ind
Prihodki 78.180,00 68.109,45 87
Odhodki 78.180,00 65.958,07 84
Prese2ek prihodkov nad odhodki 0,00 2.151,38

Po posameznih segmentih in podsegmentih smo ugotovili naslednje nepravilnosti:

6.1.	 Finaneni naert

Pregledali smo Letno poroäilo KS Radomlje za I eta 2011. KS Radomlje je za 'eta 2011
naörtovala prihodke v znesku 78.180,00 EUR, odhodki pa so bili realizirani v znesku
68.109,45 EUR. Ob pregledu letnega poroeila smo zasledili, da je med razloge za nifjo
realizacijo prihodkov KS Radomlje navedla, da je to predvsem posledica dejstva, da jim
obeina za poplablo izvajalcev pri investiciji v veliki dvorani kulturnega doma iz konca leta
2010 in zaeetka leta 2011, za tekoee vzdr2evanje kulturnega doma, za vzdrZevanje §portnih
objektov, za organizacijo kulturnih prireditev in vzdr2evanje kulturnih spomenikov ni v celoti
odobrila in izplaeala naörtovanih sredstev. Posledica tega je bila, da KS Radomlje v letu
2011 ni mogla poplaeati vseh izvajalcev iz naslova investicije v veliki dvorani kulturnega
doma.

6.1.a. Ob pregledu naertovanja finanönega naerta smo ugotovili, da KS Radomlje doloeene
vrste transfernih prihodkov naOrtuje na pamet, ne upo§tevaje dejstva, da obeina tovrstna
sredstva dodeljuje na podlagi razpisov in je uspe§nost dodelitve sredstev odvisna ad
rezultatov razpisa. Tak§no ravnanje je v nasprotju z 11. odstavkom 2. Olena v povezavi z 10.
odstavkom 2. Olena Zakona o javnih financah 3 (v nadaljevanju: ZJF), ki pravita, da
neposredni uporabniki lahko prevzemajo obveznosti in izplaeujejo sredstva v breme
proraeuna teko6ega leta samo za namene ter do vi§ine, ki sta doloöena s proraeunom, pri
bemer lahko v tekoöem letu razpolagajo s tistimi prejemki, ki so bili vplaaani v njihov
proraeun do konca tekoöega leta. Po podatkih iz letnega poroeila KS Radomlje na dan
31.12.2011 dolguje izvajalcem za e opravljena dela 14.155,14 EUR4.

PRIPOROOILO OBOINI IN KS RADOMLJE:

I Skupna viina odhodkov v letu 2011 je zna gala 65.958,07 EUR.
2 Skupna viina prihodkov v letu 2011 je zna gala 68.109,45 EUR.
3 Ur. list RS, St. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08, 49/09, 107/10.
4 Zakljuthi ra6un za leto 2011, obrazlo'Zitev poslovanja KS Radomlje v pror gunskem letu 2011, str. 1 in 2.
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()Mini Dom2ale priporoOamo, da krajevne skupnosti, ki prejemajo transfema sredstva iz
obéinskega proraeuna pouOi, da sredstva v svoj finanOni naOrt vkljuOujejo ele, ko imajo za to
ustrezno pod/ago.
Nastalo situacijo — dolg do izvajalcev za e opravljena dela v vis7ni 14.155,14 EUR naj KS
Radomlje in obOina pogledata tudi v luOi podatkov o poslovanju KS Radomlje v letu 2011, iz
katerih je razvidno, da je imela KS Radomlje v letu 2011 prese2ek prihodkov nad odhodki v
znesku 2.151,38 EUR, prese2ek prihodkov iz preteklih let pa v znesku 3.661,74 EUR.

	

6.2.	 Prihodki

Pri pregledu prihodkov nismo ugotovili nepravilnosti.

PRIPOROOILO KS RADOMLJE:

KS Radomlje priporoeamo, da podpie aneks k pogodbi o najemu poslovnih prostorov, ki jih
KS Radomlje oddaja v najem druThi Zito Maloprodaja d.o.o.. Na podlagi nepodpisanega
aneksa se poveOuje povrs§ina najetega prostora in posledieno cena najema. Znesek najema
brez DDV znaa 750,00 EUR. DruTha Zito Maloprodaja d.o.o. plaOuje raeune za najem, kljub
temu, da aneksa ni podpisala.

	

6.3.	 Odhodki

6.3.a. Pregledali smo raOun 6 podjetja PRO-BIT d.o.o., Stan i trg 15, Slovenske Konjice, z dne
31.1.2011 za plaeilo programske storitve za mesec januar v znesku 95,40 FUR z DDV ter
ugotovili, da je KS Radomlje naroôilnico izdala 20.1.2011, kar je pa prejemu opravljene
storitve (iz priloge k raOunu je razvidno, da je bila storitev opravljena 6.1.2011) in je ravnala v
nasprotju s 50. elenom ZJF, ki doloea, da mora naroenik pred dobavo blaga skleniti pisno
pogodbo.

6.3.b. Pregledali smo raOun VAR — IKS Rojc Bojan s.p., Homec VII. Ulica 28a, Radomlje 6 , z
dne 30.9.2011 za plaeilo administrativnih storitev v KS Radomlje v znesku 150,23 FUR z
DDV. RaOun je bil izdan na podlagi pogodbe 7 z dne 1.1.2011, v kateri sta se pogodbeni
stranki dogovorili za opravljanje storitev v easu uradnih ur na sede2u KS, in sicer vsak torek
ad 17. do 18. ure oziroma pa dogovoru — skupaj 10 ur meseöno. Navedene storitve naroônik
plaOuje v znesku 150,23 FUR mesebno. V 4. alenu pogodbe sta se pogodbeni stranki
dogovorili, da izvajalec izstavi fakturo do zadnjega dne za tekoei mesec, naroenik pa se
zavezuje poravnati znesek v roku 30 dni pa izstavitvi. Naroanik je s podpisom pogodbe, ki
doloaa 30 dnevne plablne rake pa izstavitvi ra6unov ravnal v nasprotju s 23. elenom Zakona
o izvr§evanju proraeunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 8 (v nadaljevanju:
ZIPRS1112), ki doloea 30 dnevne plaöilne rake, ki zaónejo teei naslednji dan pa prejemu
listine, ki je podlaga za
Naroenik je s sprejemom doloObe, da izvajalec izstavi fakturo do zadnjega dne za tekoôi
mesec ravnal tudi v nasprotju z 2. odstavkom 52. dena ZJF, ki doloea, da neposredni
uporabnik uporablja sredstva za plaeevanje 2"e opravljenih storitev.
Pogodba je podpisana za doloöen Oas, ad 1.1.2011 do izteka mandata predsednika. Ce
§tejemo, da mandat predsednika traja 4 leta oziroma 48 mesecev, potem je ocenjena
vrednost celotnega naroeila 7.211,04 FUR. V tak§nem primeru pa bi morala KS ravnati v
skladu s 5. denom Navodila o prevzemanju obveznosti, za katere ni potrebna objava na

5 t. 110638-3475.
6 S' t. 2011523 z dne 30.9.2011.
7 Brez Stevilke.
8 Ur. list RS, §t. 96/10, 4/11.
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portalu javnih naro6i1 9 , ki dolo6a da je za nabavo blaga in izvedbo storitev v vrednosti od
5.000 do 10.000 EUR potrebno pridobiti najmanj d ye ponudbi. Dokumentacije, iz katere bi
bib o razvidno zbiranje ponudb nismo prejeli.

6.3.c. Pregledali smo raOun l ° Hotela in gostilne Sporn Cerar Ciril s.p., Cesta Radomeljske
6ete 1, Radomlje z dne 30.8.2011, za plablo gostinskih storitev v znesku 609,50 EUR z DDV
ter ugotovili, da je bib raOun, ki je KS Radomlje prejela 5.9.2011, plaäan 20.9.2011, kar je v
nasprotju z 23. Olenom ZIPRS1112, ki dolo6a 30 dnevne plaOilne rake, ki zaenejo teei
naslednji dan pa prejemu listine, ki je podlaga za izplaOilo.

6.3.d. Pregledali smo raOun li Dekora d.o.o., Cesta Toneta Kralja 10, Grosuplje z dne
30.12.2010 za plablo dekorativnih zaves v znesku 705,60 EUR z DDV ter ugotovili, da KS
Radomlje za narobilo navedenega blaga ni izdala naroeilnice in je ravnala v nasprotju s 50.
Olenom ZJF, ki doloOa, da mora naroOnik pred dobavo blaga skleniti pisno pogodbo.
Ugotovili smo tudi, da je KS Radomlje raOun prejela 11.1.2011 in plaeala 22.2.2011, kar je v
nasprotju z 23. Olenom ZIPRS1112, ki dolo6a 30 dnevne plaeilne rake, ki zaOnejo teei
naslednji dan pa prejemu listine, ki je podlaga za izplaOilo.
Ra6un je bib opremljen z igam, ki ureja postopke izplaeila iz proraOuna. Ugotovili smo, da
nima izpolnjenih vseh postavk, plablo pa je bib o kljub temu izvedeno. Menimo, da je tako
poslovanje napaOno, saj naj bi 2ig predstavljal temelj urejenega poslovanja in zagotavljal
transparentnost in ekonomiónost.

6.3.e. Pregledali smo raOun 12 Matja2 Dolgan s.p., Triglavska ulica 96, Dom2ale z dne
6.11.2010 za plablo ko§nje trave, obrez 2ive meje itd.. Ra6un v znesku 714,00 EUR z DDV
je bib plaean 22.2.2011, kar je v nasprotju z 23. Olenom ZIPRS1112, ki dolo6a 30 dnevne
plaeilne rake, ki zaenejo teOi naslednji dan pa prejemu listine, ki je podlaga za izplaOilo.

6.3.f. Pregledali smo raOun 13 ELGOM d.o.o., Ljubljanska cesta 21c, Kamnik z dne
27.10.2010 za plablo obnove elektriónih in§talacij dvorane Kulturnega doma v Radomljah v
znesku 9.067,75 EUR brez DDV. KS Radomlje je ad navedenega izvajalca prejela dva
predraOuna, in sicer predraeue v vi§ini 8.865,25 EUR z DDV in predraOun 15 v vi§ini
29.952,06 z DDV. Ker cene med navedenima predraOunoma bistveno odstopajo, dvomimo o
transparentnost izbire izvajalca.
KS Radomlje za naroOilo navedene storitve ni izdala naroeilnice oziroma podpisala pogodbe.
Pogodbe pa pojasnilu KS Radomlje niso podpisali zaradi sukcesivnosti izvedbe in tasovno
neenakomernega pridobivanja sredstev s strani Obbne Dom2ale in poslediOno sukcesivnih
plaeil izvajalcu. KS Radomlje je ravnala v nasprotju s 50. Olenom ZJF, ki dolo6a, da mora
naroOnik pred dobavo blaga skleniti pisno pogodbo.
Pri pregledu plablsmo ugotovili, da je bib raOun plaean v treh delih, in sicer 22.2.2011 v vi§ini
2.000,00 FUR, 24.8.2011 v vi§ini 2.000,00 FUR in 14.12.2011 v vi§ini 4.000,00 FUR. Zaradi
zamude pri pla6ilih je KS Radomlje kr§ila 23. Olen ZIPRS1112, ki doloOa 30 dnevne plaeilne
rake, ki zaenejo teei naslednji dan pa prejemu listine, ki je podlaga za izpla6ilo.

6.3.g. Pregledali smo izvedbo suhomonta2nih del na objektu Kulturni dam Radomlje. KS
Radomlje je izbrala tri ponudbe, pri Oemer je bib, kot najugodnej§i ponudnik izbran Alf-M,
d.o.o., Spruha 19, Trzin. Na podlagi ponudbe bi morala biti sklenjena pogodba, kar ni bilo
opravljeno. KS Radomlje je pojasnila, da pogodbe niso podpisali zaradi sukcesivnosti

9 St. 0322-11/2010 z dne 6.4.2010.
St. 1748/11.
St. 10-300-000297.

12's' t. 55.

"St. 111/2010.
14 St. 17/2007.
I) St. 14/2009.
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izvedbe in Oasovno neenakomernega pridobivanja sredstev s strani Oböine Dom2ale in
posledieno sukcesivnih plaöil izvajalcu. Dejstvo, da pogodba ni bila sklenjena predstavlja
kr§itev 50. ölena ZJF, ki doloba, da mora neposredni uporabnik prevzeti obveznost s pisno
pogodbo. lzvedeno tudi ni skladno s 4. elenom Navodila o prevzemanju obveznosti za
katere ni potrebna objava na portalu javnih naroeil.
Pri pregledu delnega raOuna 16 z dne 15.4.2010 v znesku 11.608,09 EUR smo ugotovili, da je
bila storitev plaáana delno tudi v letu 2011, in sicer 2.000,00 EUR dne 22.2.2011 in 4.000,00
EUR dne 14.12.2011. Glede na zamudo pri plaöilu gre za kr§itev 23. elena ZIPRS1112, ki
doloea 30 dnevne plabilne roke, ki zaOnejo teöi naslednji dan po prejemu listine, ki je podlaga
za izplaöilo. V okviru nadzornega pregleda smo pregledali le poslovanje, ki izhaja iz porabe v
letu 2011, nismo pa pregledali izvedbe celotnega posla. Posledieno se ugotovitev ve2e zgolj
na tisto, kar je povezano s poslovanjem v letu 2011.
Pri pregledu treh ponudb smo ugotovili, da imajo vse tri ponudbe prilo2en popis del, ki je
popolnoma identieen. Ker nismo pridobili zagotovila, da bi KS Radomlje pred pridobivanjem
ponudb imela izdelan popis potrebnih del, ki bi predstavljal podlago za izdelavo predraeuna,
se nam zastavlja vpra§anje o transparentnosti postopka. V ta namen predlagamo, da se v
nadaljnjih postopkih vedno pripravi tudi popis potrebnih del, ki predstavlja podlago za
nadaljnje postopke.

PRIPOROOILO KS RADOMLJE:

KS Radomlje priporoOamo, da pred postopki oddaje javnih naroeil za predvidene storitve
izdela pop/se potrebnih del, ki predstavljajo pod/ago za pripravo ponudb zainteresiranim
izvajalcem. Na ta naOin bo KS Radomlje zagotovila, da bodo lahko vsi potencialni ponudniki
oddali primer/jive ponudbe.

6.3.h. Pregledali smo raôun ST Sodnik, Splo§na gradbena dela d.o.o., Breg 14, Komenda17,
z dne 10.6.2011 za izvedbo gradbenih del na kapelici v Radomljah v znesku 3.132,00 EUR z
DDV ter ugotovili, da je bil raOun, ki je bil izstavljen 10.6.2011 plaaan 15.6.2011. Datum
prejema raeuna na raOunu ni evidentiran. Ker je bil raeun plaean pet dni pa izstavitvi je
krajevna skupnost kr§ila 23. Olen ZIPRS1112, ki doloaa 30 dnevne plaOilne roke, ki zaônejo
teei naslednji dan pa prejemu listine, ki je podlaga za izplaailo.

6.3.1. Pregledali smo tri raeune izvajalca Splo§no Gradbeni§tvo Toma2 Korbar s.p., Breg 17,
Komenda, in sicer:

• raOun za predplaeilo 18 z dne 22.3.2011 v znesku 3.521,00 EUR brez DDV,
• raeun za predplaôilo 19 z dne 24.5.2011 v znesku 1.408,00 EUR brez DDV,
• raeun za predplablo 2° z dne 29.7.2011 v znesku 1.685,75 EUR brez DDV.

RaOuni so bili izdani na podlagi Pogodbe o izvedbi gradbenih del za izvedbo kapelice v
Radomljah, z dne 21.3.2011. V pogodbi sta se naroenik in izvajalec dogovorila, da bo
izvajalec z deli zaöel najkasneje 25.3.2011. Datuma ali roka dokoneanja del nista opredelila.
V 4. elenu pogodbe sta se dogovorila, da bo naroenik plaeal izvajalcu 50% avans pa priOetku
del. NaroOnik je s sprejemom doloebe, da bo izvajalcu plaOal 50% avans ravnal v nasprotju z
2. odstavkom 52. elena ZJF, ki doloöa, da neposredni uporabnik uporablja sredstva za
plaaevanje 2e opravljenih storitev.

6.4.	 lzvajanje gospodarske javne slu2be

16 t. 2010/131.
t. 01/42.

18 'St. 03/11.
19 t. 04/11.
29 t. 05/11.
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6.4.1. Oblika izvajanja gospodarske javne sluThe

Ker smo pri pregledu dokumentacije o poslovanju KS Radomlje ugotovili, da KS izvaja tudi
gospodarsko javno slu2bo pokopali'Ska in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopalik, smo
posebej pregledali tudi podroeje izvajanja gospodarske javne slu2be.

Zakon o gospodarskih javnih slu2bah 21 (v nadaljevanju: ZGJS) v 6. Olenu doloea, da se
gospodarske javne slu2be zagotavljajo v naslednjih oblikah:

• v re2ijskem obratu,
• v javnem gospodarskem zavodu,
• v javnem podjetju,
• z dajanjem koncesij osebam zasebnega prava,
• z vlaganjem javnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava.

Odlok o gospodarskih javnih slu2bah v ObOini Dom2a1e 22 v 3. denu, kot javne slu2be, doloea
tudi:

• urejanje pokopalik,
• pogrebna dejavnost.

Glede nadna izvajanja javnih slu2b odlok v 7. denu doloea, da obdna zagotavlja izvajanje
javnih slu2b z ustanavljanjem re2ijskih obratov, javnih gospodarskih zavodov in javnih
podjetij ter z vlaganjem javnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava. V skladu z 11.
denom pa obeina lahko podeli koncesijo pravni au i fiziOni osebi, ki je registrirana in izpolnjuje
pogoje za opravljanje dejavnosti, ki so predmet koncesije.

Odlok o pokopali§ki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopalik 23 v 2. denu doloea, da sta
urejanje pokopalik ter pokopali§ka in pogrebna dejavnost obvezna gospodarska javna
slu2ba. V 3. denu pa doloea, da opravljanje javne slu2be obsega:

• opravljanje pokopaliSkih storitev24,
• opravljanje pogrebnih dejavnosti25,
• urejanje pokopalik26.

lz evidence grobov in najemnih pogodb 27 je razvidno, da ima KS Radomlje za najem grobov
sklenjenih 386 najemnih pogodb. Glede na to, da je §tevilka pogodbe enaka teviIki groba,
naj bi bib o na pokopaliku 386 grobov, od tega 94 2arnih, 81 enojnih, 205 dvojnih grobov in 6
grobnic.

6.4.1.a. KS Radomlje gospodarski javni slu2bi urejanje pokopalik in pogrebna dejavnost,
doloOeni v 3. denu Odloka o gospodarskih javnih slu2bah v Oböini Dom2ale izvaja v
nasprotju s:

21 Ur. list RS, §t. 32/93.
22 Ur. vestnik Obeine Dom2a1e, §t. 9/96.
23 Ur. vestnik Obeine Dom2ale, §t. 5/03.
24 PokopaliSke storitve, ki jih doloea 4. elen odloka so: zagotovitev uporabe mrliSke veZIce, izvajanje pogrebnih
sveeanosti, izkop in zasip jame ter zakita sosednjih grobov, prva ureditev groba, izvajanje pokopaliSke de2urne
sluthe.
25 

Med pogrebne dejavnosti, doloeene v 5. elenu odloka, sodijo: urejanje dokumentacije, ureditev in prevoz
pokojnika, oddajanje grobnih prostorov, sklepanje najemnih pogodb ter vodenje evidence o grobovih in
sklenjenih najemnih pogodbah ter izvajanje pogrebne deatme sluThe.
26 Med dejavnosti urejanja pokopalik, v skladu s 6. elenom, sodijo: eikenje in odstranjevanje odpadkov in
snega, odvoz odpadkov na odlagaliSee, ko gnja zelenic, vzdr2evanje poti, manj ga vzdr2evalna dela na objektih in
napravah, vodenje katastra pokopalik.
27 Evidenca vsebuje naslednje podatke: gtevilka pogodbe, datum zaeetka, datum obnove, datum konca, §tevilka
groba, najemnik in plaenik.
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• 6. denom ZGJS, ki doloöa, da se gospodarske javne slu2be zagotavljajo v naslednjih
oblikah: v re2ijskem obratu, v javnem gospodarskem zavodu, v javnem podjetju, z
dajanjem koncesij osebam zasebnega prava, z vlaganjem javnega kapitala v
dejavnost oseb zasebnega prava,

• 7. Olenom Odloka o gospodarskih javnih slu2bah v Obeini Dom2ale, ki doloea, da
obeina zagotavlja izvajanje javnih slu2b z ustanavljanjem re2ijskih obratov, javnih
gospodarskih zavodov in javnih podjetij ter z vlaganjem javnega kapitala v dejavnost
oseb zasebnega prava oziroma 11. elenom odloka, ki doloaa, da obeina lahko podeli
koncesijo pravni all fizieni osebi, ki je registrirana in izpolnjuje pogoje za opravljanje
dejavnosti, ki so predmet koncesije.

KS Radomlje ne deluje v eni od oblik, ki jih doloeata zakon in odlok ter ne izpolnjuje pogojev
za podelitev koncesije.

PIPOR0e1L0 OBOINI DOMZALE:

ObOini Dom2ale priporoOamo, da izvajanje gospodarske javne sluThe na obmoOju KS
Radomlje zagotovi v skladu z ZGJS in Odlokom o gospodarskih javnih slu2bah v Otkini
Dorn2ale. Pri tern poudarjamo, da je Obeina Dom2ale z Odlokom o pokopaliki in pogrebni
dejavnosti ter urejanju pokopalik (2. Olen odloka) to dejavnost opredelila kot obvezno
gospodarsko javno slu2bo.

6.4.2. Cene izvajanja gospodarske javne sluThe

V skladu z drugim odstavkom 59. dena ZGJS se cene oblikujejo in doloaajo na naein in po
postopku, ki ga doloea zakon all odlok lokalne skupnosti v skladu z zakonom.

Odlok o gospodarskih javnih slu2bah v Obeini Dom2a1e 28 v 26. elenu doloaa, da se storitve
javnih slu2b, ki so individualno dolodjive in izmerljive financirajo iz cene. Predlog cene izdela
izvajalec in ga s potrebno dokumentacijo predlo2i Zupanu, ta pa obeinskemu svetu.

V skladu z 20. älenom Odloka o pokopa gki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopaliS-629
se pokopagke storitve, pristojbine in najemnine za najem grobov zaraeunavajo pa ceniku, ki
ga z odredbo doloai obainski svet.

6.4.2.a. KS Radomlje je predlo2ila cenik 3° z dne 1.1.2007, na podlagi katerega je v letu 2011
uporabnikom zaraeunavala storitve gospodarske javne sluZbe, v naslednjih viSinah (z DDV):

• Najem in uporaba poslovilnega objekta 58,00 FUR,
• Prenos najemni§tva grobnih polj 10,61 FUR,
• Soglasje k spomeniku 58,40 FUR,
• Vzdr2evanje opu'Seenih grobov 13,74 FUR,
• Najemnina - 2arni grab 12,21 FUR,
• Najemnina - enojni grab 18,02 FUR,
• Najemnina - dvojni grab 35,94 FUR,
• Grobnica in grobovi izven standardnih dimenzij 71,94 EUR.

Ker KS za leta 2011 ni imela potrjenega cenika s strani obäinskega sveta, je ravnala v
nasprotju:

28 Ur. vestnik Obeine DomZale, §t. 9/96.
29 Ur. vestnik Obeine Dom2ale, gt. 5/03.
30 V ceniku je navedeno, da cene temeljijo na sklepu 2upanje Obeine Dom2ale z dne 11.8.2003, pod §t. 37600-
9/03-34.

7



• z drugim odstavkom 59. dena ZGJS, ki dolo Oa, da se cene oblikujejo in doloeajo na
naôin in po postopku, ki ga doloaa zakon au i odlok lokalne skupnosti v skladu z
zakonom,

• s 26. denom Odloka o gospodarskih javnih slu2bah v Obäini Dom2ale, ki doloöa, da
se storitve javnih slub, ki so individualno doloeljive in izmerljive financirajo iz cene.
Predlog cene izdela izvajalec in ga s potrebno dokumentacijo predlo2i 2upanu, ta pa
obOinskemu svetu,

• z 20. Olenom Odloka o pokopali§ki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopali§O, ki
doloea, da se pokopali§ke storitve, pristojbine in najemnine za najem grobov
zaraàunavajo pa ceniku, ki ga z odredbo doloai obeinski svet.

POJASNILO: ObOina Dom2ale je 22.10.2011 sprejela Odredbo o doloöitvi cen pokopali§kih
storitev, pristojbin in najemnin za najem grobov 31, vendar se te cene uporabljajo eIe od
1.1.2012 dalje.
V odredbi je doloeila naslednje storitve in cene (z vkljuOenim DDV):

1. Storitev/najemnina	 Cena
• Prenos najemni,§kih grobnih polj	 10,60 EUR
• Soglasje k spomeniku	 58,40 EUR
• Vzdr2evanje opugOenih grobov	 13,74 EUR
2. Stroki letnega vzdr2evanja grobov
• 2ami grob	 14,00 EUR
• Enojni grob	 21,00 EUR
• Raztros pepela	 21,00 EUR
• Dvojni grob	 41,00 EUR
• Grobnica in grobovi izven standardnih dimenzij	 83,00 EUR

PIPOROCILO OBCINI DOM2ALE.

Oböini Dom2ale priporoOamo, da okrepi nadzor nad cenami izvajanja gospodarske javne
sluThe.

Glede na doloebe Odloka o pokopaliki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopalie, ki v
posameznih Olenih doloaajo kaj se 't-eje v javno sluTho se postavlja vpra,§anje all je obeina z
odredbo doloOila vse cene, ki bi jih, glede na obseg javne slu2be, morala. Prvi tak§en primer
je uporaba oziroma najem ve2ice. Zato obeini predlagamo, da preveri dejavnosti
gospodarske javne sluThe in doloai vse cene, ki sodijo pod v obseg gospodarske javne
slu2be.

6.4.3. Radunovodsko izkazovanje gospodarske javne slusibe

Na podlagi 67. ölena ZGJS morajo imeti pravne osebe, ki opravljajo dejavnost gospodarskih
javnih slu2b revidirane letne raäunovodske izkaze v skladu z zakonom.

Slovenski raeunovodski standardi 32 (v nadaljevanju: SRS), standard SRS 35 ureja
posebnosti pri vrednotenju in izkazovanju sredstev in obveznosti do njihovih virov ter
merjenju in izkazovanju odhodkov, prihodkov ter poslovnega izida, ki so znaeilne za podjetja,
ki opravljajo gospodarske javne slu2be. S podjetji so v tern standardu mi§ljene vse pravne
osebe, ki v skladu s predpisi opravljajo gospodarske javne slu2be, ne glede na
organizacijsko obliko in ne glede na to, ali so te slu2be njihova celotna dejavnost au i le njen
del.

31 Ur. vestnik Obeine Dorn2ale, gt. 12/11.
32 Ur. list RS, St. 118/05.
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Ker ZGJS v drugem odstavku 2. Olena doloaa, da je pri zagotavljanju javnih dobrin
pridobivanje dobieka podrejeno zagotavljanju javnih potreb smo 2eleli preveriti obseg
poslovanja na podroöju gospodarske javne slu2be.

6.4.3.a. Ugotovili smo, da bi morali biti raeunovodski izkazi izvajalca gospodarske javne
slube, sae bile ta deloval v eni od predpisanih oblik, revidirani. ZGJS v 67. elenu doloea, da
morajo imeti pravne osebe, ki opravljajo dejavnost gospodarskih javnih slu2b revidirane letne
raeunovodske izkaze v skladu z zakonom.

Nadalje smo eieli preveriti loeenost izkazovanja poslovanja gospodarske javne slu .2be od
ostalih dejavnosti, ki jih izvaja KS Radomlje.

6.4.3.b. Fri tern smo ugotovili, da KS Radomlje loeeno ne izkazuje poslovanja gospodarske
javne slu2be, kar je v nasprotju s SRS 35, konkretneje:

• s standardom 35.2., ki doloaa obveznost izkazovanja sredstev, ki se uporabljajo
neposredno za opravljanje posameznih gospodarskih javnih slu2b, po posameznih
gospodarskih javnih slil2bah, in posebej sredstva, ki se uporabljajo neposredno za
opravljanje drugih dejavnosti,

• s standardom 35.17., ki doloaa, da je potrebno za vsako gospodarsko javno slu2bo
dolobiti poslovnoizidno mesto. Za vsako poslovnoizidno mesto se ugotavlja prihodke
ter na njem nastale in njemu prisojene stroke,

• s standardom 35.34., ki dolo6a, da mora letno poroailo vsebovati §e razpredelnice in
pojasnila k raOunovodskim izkazom, ki izhajajo iz opravljanja gospodarskih javnih
slut, lobeno za del, ki se nana§a na gospodarske javne slu2be in del, ki se nana§a
na druge dejavnosti. Loaeno mora biti prikazan tudi izkaz poslovnega izida.

Na dodatno vpra§anje glede loeenosti raeunovodstva za del, ki se nana§a na gospodarsko
javno slu2bo nam je KS Radomlje predlo2ila Realizacijo finananega plana — pokopali§Oe in
mrli§ka ve2ica januar — december 2011 	 katere je razvidno:

Konto Besedilo Plan 2011 Realiz. 2011 Ind
PRIHODKI

1. Najemnina grobov in MV 34 10.000,00 9.937,84 99
PRIHODKI SKUPAJ 10.000,00 9.937,84 99

ODHODKI
2.2. Tekode	 vzdrievanje:	 energija,

komunalne storitve, komunikacija
voda, 6.700,00 5.944,38 89

2.2.2. Elektritna energija pokopali§ãe 450,00 431,02 96
2.2.5. Voda in komunalne storitve pokopaliSte 4.900,00 3.706,32 76
2.2.7. Potnina 175,00 90,71 52
2.2.8. Zelenice in spominski park - vzdr2evanje 675,00 828,30 123
2.2.9. Pokopali§te — ostali stro§ki 500,00 888,03 178
2.3. Investicijsko vzdr2evanje 1.100,00 969,95 88
2.3.2. Pokopali .Ste 1.100,00 969,95 88
2.4. Drugi operativni odhodki 900,00 861,83 96
2.4.3. Tajni'Ska opravila 900,00 861,83 96
4. Investicijski odhodki 1.375,00 1.992,08 145
4.4. Pokopali'Säe, mrIFSke ve2ice 1.375,00 1.992,08 145

ODHODKI SKUPAJ 10.075,00 9.768,24 97

33 Dokument z dne 6.2.2012, brez podpisa.
34 MV - mrli'gka ve2ica.
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6.4.3.c. Ko smo primerjali zgoraj navedene odhodke, ki naj bi bill posebej pripravljeni za
gospodarsko javno slu2bo s celotnimi odhodki KS Radomlje smo ugotovili naslednjo
nedoslednost oz. napako:

• v realizaciji za celotno poslovanje KS 35 je pri postavki 4.4. Pokopalreee, mrlieke ve2ice
navedena realizacija v vieini 666,79 EUR, v realizaciji za gospodarsko javno slu2bo
pa 1.992,08 EUR.

lz ugotovljene nedoslednosti oz. napake ne moremo potrditi ustreznost stro§kov poslovanja
gospodarske javne slu2be, posledieno poslovnega izida na podroaju gospodarske javne
slu2be in konOno ne moremo potrditi upo'etevanje naöela iz drugega odstavka 2. dena ZGJS,
ki pravi, da je pri zagotavljanju javnih dobrin pridobivanje dobiöka podrejeno zagotavljanju
javnih potreb.

7. Zaklju'Ona ocena in mnenje

lz prej naetetega izstopajo naslednje ugotovitve:
• nerealno naertovanje prihodkov in posledieno prevzemanje obveznosti v breme

proraauna tekoaega leta v viini, ki presega vpla6ane zneske v proraeun tekoaega
leta,

• izdajanje naroblnic pa e izvedenih storitvah,
• nespoetovanje 30 dnevnih plaèilnih rokov,
• plaóevanje avansov,
• izvajanje gospodarske javne slu2be v obliki, ki ni skladna z ZGJS,
• nezakonite cene gospodarske javne slu2be,
• netransparentno raeunovodsko izkazovanje poslovanja gospodarske javne slu2be.

8. Predhodna priporodila in predlogi sklepov:

• izplaöevanje sredstev v breme proraeuna tekoôega leta samo za namene ter do
ki sta dolobena s proraOunom,

• pravoeasno izdajanje naroeilnic oziroma podpisovanje pogodb,
• zagotoviti, da se bodo proraeunska sredstva uporabljala za plaáevanje e opravljenih

dobav blaga oziroma izvedenih storitev,
• Obeina Dom2ale naj zagotovi, da se bodo gospodarske javne slu2be izvajale v eni od

oblik, ki jih doloaa ZGJS,
• zagotoviti, da bo cene gospodarske javne slu2be potrjeval za to pristojen organ,
• zagotoviti transparentno in zakonito raeunovodsko izkazovanje gospodarskih javnih

Predsednik Nadzornega odbora
Borut Kurman'Sek

Obve§ôeni:
• upan ObOine Dom2ale, g. Toni Dragar,
• direktor obáinske uprave, g. Edvard Jeseelnik,
• predsednik sveta Krajevne skupnosti Radomlje, g. Igor Jeretina,
• vodja Oddelka za finance in gospodarstvo,
• Olani Nadzornega odbora,
• arhiv Nadzornega odbora.

35 Dokurnent z dne 6.2.2012, brez podpisa.
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