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OBČINA MEDVODE 
NADZORNI ODBOR 
Cesta komandanta Staneta 12 
1215 Medvode 
 
Datum: 11.11.2008 

 

Končno poročilo o izvedbi nadzora: Nadzor nabave gasilskega vozila v letih 2007-2008 

 
Nadzorni odbor občine je v okviru pregleda zakonitosti poslovanja Občine Medvode v segmentu 
javnih naročil in naročil male vrednosti, ki je bil uveden s sklepom 8. seje Nadzornega odbora dne 
13.2.2008, opravil tudi nadzor nabave gasilskega vozila za PGD Zbilje. 
V okviru nadzora je bil opravljen razgovor s podžupanom g. Knez-om.  
 
Nadzorni odbor je na svoji 12. seji 11.9.2008 sprejel naslednje ugotovitve: 
 
1. Na osnovi razgovora in razpoložljive dokumentacije je bilo ugotovljeno, da je bila celotna 
investicija v gasilno vozilo razpotegnjena v obdobje treh let in to : 
 
2006 : podvozje za gasilno vozilo GV-V1, motor Euro 4, moč 130 KW, z odgonom za 
visokotlačno črpalko in visokotlačna črpalka 
Dne 11.10.2006 je bila sklenjena tripartitna pogodba št. 800-25/06 kjer: 

- Je OBČINA MEDVODE naročnik nakupa podvozja za gasilno vozilo GV-V1, motor Euro a, 
moč 139 KW, z odgonom za visokotlačno črpalko in visokotlačna črpalka  

- Je PGD Zbilje kupec 
- dobavitelj pa je STAMI d.d. 

Vrednost pogodbe je znašla  41.980,47 EUR 
Sredstva so bila planirana na: 

- postavki 3.1.2.3. – sofinanciranje nakupa gasilskih vozil  
- postavki 3.1.2.2. – požarni sklad. 
 

Nabava podvozja je bila izvršena  po postopku zbiranja ponudb brez predhodne objave in naročil 
malih vrednosti. 
Poleg izbranega ponudnika, sta bila ponudnika še dva podjetja, katera glede na svojo dejavnost nista 
bila resna ponudnika. 
  
Plačila so bila izvedena na račun kupca, to je PGD Zbilje in NE na račun dobavitelja, ki pa je STAMI 
d.d. 
 
  post znesek plačano Vir financiranja 
1 3.1.2.3. 3.000.000,00 SIT 10.11.2006 Gasilsko vozilo 
2 3.1.2.3. 5.000.000,00 SIT 19.12.2006 Gasilsko vozilo 
3 3.1.2.2. 1.000.000,00 SIT 19.12.2006 Požarni sklad 
4 3.1.2.2. 1.060.200,00 SIT 4.10.2007 Požarni sklad 
          
   
2007 : nabava nadgradnje 
 Dne 30.08.2007 je bila sklenjena tripartitna pogodba št. 340-6/07-2 kjer : 
- je naročnik nakupa nadgradnje OBČINA MEDVODE; 
- je kupec  PGD Zbilje 
- je dobavitelj STAMI d.d. 
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Vrednost pogodbe je 59.787,60  EUR, od tega plača naročnik 48.000,00 EUR, kupec pa 11.787,60 
EUR. 
Nabava nadgradnje  je bila izvršena po postopku zbiranja ponudb brez predhodne objave in naročil 
malih vrednosti. 
  
2008 : oprema  
Oprema v času izvedbe nadzora  še  ni bila nabavljena. 
  
 
2. V skladu s svojo pristojnostjo nadzora zakonitosti in smotrnosti porabe proračunskih 
sredstev je NO ugotovil: 

1. Vrednost podvozja in nadgradnja brez opreme je več kot 100.000,00 EUR. 
2. Celotna investicija je bila z deljenjem na tri dele  nabavljena po sistemu naročil malih 

vrednosti.  
3. Gasilsko vozilo bo uporabno za svojo dejavnost, ko bo kompletno, to je s podvozjem, 

nadgradnjo in opremo. 
4. Celotna vrednost investicije, ki bo omogočala uporabo vozila se ocenjuje na 150.000,00 EUR.  
5. Že več kot 2 leti je vozilo nefunkcionalno, ker  ni opremljeno za svojo dejavnost in je takšna 

investicija neracionalna. 
6. Postopek nabave je bil nezakonit, ker bi moral  biti izveden z javnim razpisom v skladu z 

Zakonom o javnem naročanju . 
 
 
V okviru 30 dnevnega roka je občinska uprava Nadzornemu odboru posredovala 
odzivno poročilo ( v prilogi). 
 
Nadzorni odbor je obravnaval odzivno poročilo na 13. seji 11.11.2008 in sprejel 
naslednji sklep: 
Nadzorni odbor je obravnaval odzivno poročilo vezano na nadzor Javna naročila Občine 
Medvode - nakup gasilnega vozila, vendar ni mogel sprejeti  v njem navedenih razlogov za 
opustitev javnega razpisa. Nezadostno planirana sredstva v občinskem proračunu ne morejo 
biti razlog za opustitev javnega razpisa.  
Odbor poziva župana, kot pripravljavca občinskega proračuna in občinski svet, da se v bodoče 
tovrstne investicije pripravijo tako, da se v proračunu zagotovijo sredstva za celotno investicijo.  
Nadzorni odbor ocenjuje, da je izvedba celotne investicije preko javnega naročila tudi bolj 
smotrna, ker se pri nabavi lahko pridobijo boljši pogoji  in ker je vozilo lahko dano takoj v 
uporabo.  
 
 
 
Predsednik odbora 
Sašo Bitenc 
 
 
 
 
 
 
priloga: odzivno poročilo 
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