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Nadzorni odbor Občine Podvelka
Podvelka 13
2363 Podvelka

Številka: 0328-0004/2016-4
Datum: 9. 6. 2017

KONČNO POROČILO
O OPRAVLJENEM NADZORU
Nadzor nad nakupom in prodajo zemljišč v letu 2015

1. Kratek povzetek
Nadzorni odbor je v okviru opravljenega nadzora pregledal področje nakupa in prodaje
zemljišč v letu 2015, kjer se kot pogodbena stran pojavlja Občina Podvelka.
Nadzorni odbor ocenjuje, da Občina Podvelka z zemljišči ravna skrbno in racionalno. Nadzorni
odbor ugotavlja, da je poraba proračunskih sredstev namenska in upravičena v skladu s
statutom občine ter odločitvami občinskega sveta.
Večjih nepravilnosti nadzorni odbor pri pregledu ni ugotovil. Edina ugotovljena pomanjkljivost
je, da občina v vseh primerih ustrezno ne evidentira vseh procesov oziroma odločitev, kar pa
ne vpliva na smotrnost in racionalnost porabe proračunskih sredstev.
Natančna analiza, pripombe in priporočila so prikazani v nadaljevanju.
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2. Osnovni podatki o nadzoru
Nadzor je bil izveden v skladu z letnim načrtom nadzornega odbora Občine Podvelka za leto
2016 in na podlagi sklepa številka 0328 – 0004 /2016-1 z dne 16.12.2016. Nadzor so opravili
člani nadzornega odbora mag. Maša Peteržinek, Tomaž Kure in Igor Švarc.
Nadzor se je izvajal v prostorih Občine Podvelka dne 10. 1. 2017 od 16.30 do 18.30 ure.
Predmet nadzora sta bila nakup in prodaja zemljišč v letu 2015.

3. Uvod
Nadzorovani organ
Občina Podvelka je samoupravna lokalna skupnost, ustanovljena z zakonom, na območju
naslednjih naselij: Podvelka, Rdeči Breg, Janževski Vrh, Brezno, Kozji Vrh, Javnik, Sp. Kapla,
Zg. Kapla, Ožbalt, Vurmat, Lehen na Pohorju. Sedež občine je v Podvelki, Podvelka 13, 2363
PODVELKA.
Občina je pravna oseba javnega prava s pravico posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi
vrstami premoženja. Občino predstavlja in zastopa župan.
Občina Podvelka v okviru ustave in zakona samostojno ureja in opravlja javne zadeve
lokalnega pomena, ki zadevajo prebivalce občine in naloge iz državne pristojnosti, ki so po
predhodnem soglasju občinskega sveta nanjo prenesene z zakonom.
Odgovorna oseba nadzorovanega organa je bil v času opravljanja nadzora in v obdobju, na
katerega se nadzor nanaša, župan občine g. Anton Kovše.
Župan svojo funkcijo opravlja nepoklicno, v občinski upravi so zaposleni 4 uslužbenci.
S strani nadzorovanega organa sta bila pri nadzoru prisotna ga. Anita Pokeržnik in g. Dušan
Tkalec iz občinske uprave. Sodelovanje z nadzornim odborom je bilo dobro, večina
dokumentacije je bila v naprej pripravljena, po potrebi pa sta nadzornemu odboru priskrbela
tudi ostalo potrebno dokumentacijo.
Pravna podlaga
 Statut Občine Podvelka UPB 1 ( MUV številka 8 /2012)
 Poslovnik nadzornega odbora občine Podvelka (MUV št. 29/2003)
 Pravilnik o plačah oziroma plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih
teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
(MUV, št. 6/2007)
 Zakon o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2), Uradni list RS, št. 94/2007
 Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS),
Uradni list RS, št.86/10 s spremembami
 Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/2011 - UPB in 58/2012)
Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora
Sklep številka 0328-0004/2016-1 z dne 16.12.2016
Namen in cilji nadzora
 preveriti skladnost finančnega poslovodenja z zakoni in podzakonskimi akti ter
transparentnost poslovanja,
 preveriti skladnost finančnega poslovanja s proračunom organa za leto, za katero se
opravlja nadzor,
 preveriti popolnost in zakonitost prejemkov in izdatkov,
 ugotoviti pravilnost vodenja poslovnih knjig,
 preveriti skladnost nakupa in prodaje zemljišč z veljavno zakonodajo,
 poročati o ugotovljenih nepravilnostih,
 dati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje organa.
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4. Ugotovitveni del
Nakup zemljišč
Parcelna številka 291/3 k.o. Brezno
V nadzorovani zadevi je Občina Podvelka odkupila parcelo številka 291/3 katastrska občina
Brezno v izmeri 852 m2.
V skladu s 16.členom Statuta Občine Podvelka je občinski svet na nejavnem delu 5.redne seje
Občinskega sveta Občine Podvelka dne 21.4.2015 sprejel sklep, da Občina Podvelka odkupi
nepremičnino parcelna številka 291/3 k.o. Brezno v izmeri 852 m2 po ceni 2,00 €/m2.
10.6.2015 je bila med Občino Podvelka in lastnikoma omenjene parcele sklenjena Pogodba
št. 70/2010 namesto razlastitve, s katero sta se pogodbeni stranki dogovorili, da bo Občina
Podvelka plačala lastnikoma odškodnino v višini 2,00 €/m2, kar znese skupno 1.704,00 €.
Omenjeno pogodbo oziroma pravni posel je odobrila Upravna enota Radlje ob Dravi z odločbo
številka 330-152/2015/3 z dne 17.6.2015. Predhodno je Občina Podvelka izdala potrdilo o
namenski rabi zemljišča, dokument številka 3501-0049/2015-1 z dne 15.6.2015, v katerem je
navedeno, da je parcela številka 291/3 k.o. Brezno opredeljena kot kmetijsko zemljišče. Iz
odločbe Upravne enote Radlje ob Dravi je razvidno, da je postopek prodaje oziroma nakupa
zadevne parcele, opredeljene kot kmetijsko zemljišče, potekal v skladu z Zakonom o kmetijskih
zemljiščih, ki določa, da mora biti ponudba za prodajo objavljena na oglasni deski upravne
enote, zainteresirani kupec pa mora podati izjavo o sprejemu ponudbe za nakup.
Občina Podvelka je sredstva v višini 1.704,00 € nakazala 23.7.2015, kar je razvidno iz izpiska
kartice stroškovnega mesta 016016 za leto 2015.
Iz rednega izpisa iz zemljiške knjige z dne 4.1.2017 je razvidno, da je na parceli 291/3 k.o.
Brezno vpisana lastninska pravica, ki jo ima Občina Podvelka. Vpis v zemljiški knjigi učinkuje
od 24.6.2015.
Vsa navedena dokumentacija je bila nadzornemu odboru predložena oziroma dana na
vpogled. Nadzorni odbor je dokumentacijo pregledal in ni ugotovil nepravilnosti.

Parcelne številke 967/2, 967/3 in 967/4 k.o. Janževski Vrh
V nadzorovani zadevi je Občina Podvelka odkupila parcele v k.o. Janževski Vrh s parcelnimi
številkami 967/2 v izmeri 52 m2, 967/3 v izmeri 2 m2 ter 967/4 v izmeri 21 m2. Skupna izmera
je 75 m2.
Občina Podvelka in lastnik navedenih nepremičnin sta dne 19.1.2015 sklenila Pogodbo št.
92/14 namesto razlastitve, v kateri sta se dogovorila, da bo občina namesto plačila odškodnine
izvedla asfaltiranje ceste, ki poteka po predmetni nepremičnini ter izvedla hišni priključek
oziroma navezavo na obstoječo kanalizacijo ter praznjenje, razbijanje in zasip obstoječe
greznice.
Iz dodatne pogodbe številka 92/14 namesto razlastitve, ki je bila sklenjena dne 9.9.2015 prav
tako med Občino Podvelka in lastnikom omenjenih nepremičnin, je razvidno, da je lastnik
nepremičnin naslednji dan po podpisu prvotne pogodbe namesto razlastitve enostransko
odstopil od pogodbe. Lastnik je izjavil, da bo dela, ki bi jih naj opravila Občina Podvelka
(izvedba hišnega priključka kanalizacije ter praznjenje, razbijanje in zasip obstoječe greznice),

4
izvedel sam in da bo raje prejel odškodnino za predmetne nepremičnine. Tako je bilo med
pogodbenima strankama dogovorjeno, da se lastniku izplača odškodnina v višini 11,00 €/m 2,
kar znese 825,00 €.
Občina Podvelka je za navedene parcele izdala Potrdilo o namenski rabi zemljišča, iz katerega
je razvidno, da gre v primeru teh nepremičnin za zazidano stavbno zemljišče.
Odškodnina v znesku 825,00 € je bila s strani Občine Podvelka lastniku nepremičnin nakazana
2.10.2015, kar je razvidno iz izpiska kartice stroškovnega mesta 016016 za leto 2015.
Iz rednega izpisa iz zemljiške knjige z dne 10.1.2017 je razvidno, da je na parcelah 967/2,
967/3 in 967/4 k.o. Janževski Vrh vpisana lastninska pravica, ki jo ima Občina Podvelka. Vpis
v zemljiški knjigi učinkuje od 29.9.2015.
Predstavniki Občine Podvelka so pojasnili, da je bila odškodnina v višini 11,00 €/m2 določena
na osnovi Spremembe Odloka o določitvi elementov za izračun prometne vrednosti
stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin in določitev odstotka od povprečne cene,
s katerim se določi osnovna vrednost m2 stavbnega zemljišča Občine Podvelka, ki je bila
objavljena v Medobčinskem uradnem vestniku št. 6/2005. Vrednost je bila ustrezno
preračunana iz SIT v EUR.
Niti Občinski svet niti Odbor za prostorsko planiranje nista za odkup omenjene parcele oziroma
plačilo odškodnine sprejela nobenega sklepa. Po pojasnilu predstavnikov Občine Podvelka sta
bila odkup parcele in izvedba del za lastnika predvidena v okviru projekta izgradnje kanalizacije
Janževski Vrh v letu 2014, v proračunski postavki 15016. V okviru tega projekta je bilo
dogovorjeno, da bodo občani brezplačno prenesli zemljišča v last Občine Podvelka. Izjema je
bil lastnik omenjenih parcel, ki je od občine zahteval, da izvede prej navedena dela. Kasneje
je od pogodbe enostransko odstopil in zahteval odškodnino namesto opravljenih del. Občina
je na to pristala, saj je bilo zanjo to finančno bolj ugodno. Odškodnina je znašala 825,00 €.
Stroški vseh predvidenih del pa bili nekajkrat višji od tega zneska.
Nadzorni odbor sicer ugotavlja, da v zvezi z odkupom oziroma plačilom odškodnine za parcele
v k.o. Janževski Vrh s parcelnimi številkami 967/2 v izmeri 52 m2, 967/3 v izmeri 2 m2 ter 967/4
v izmeri 21 m2 Občinski svet ni sprejel sklepa o plačilu odškodnine.
V pripombah na osnutek poročila so predstavniki Občine Podvelka pojasnili, da je OS sprejel
sklep, da se sredstva porabijo iz planiranih sredstev – načrt nakupa in prodaje zemljišč v letu
2015 – uveljavitev predkupne pravice. Dokumentacija v zvezi s tem nadzornemu odboru ni bila
predložena. Navedeno pripombo je nadzorni odbor upošteval.
Prav tako so v pripombah na osnutek poročila predstavniki Občine Podvelka pojasnili, da se
je v konkretnem primeru župan posluževal 30. člena Statuta Občine Podvelka, kjer je
navedeno, da župan lahko odloča o pridobitvi nepremičnine premoženja v posamični vrednosti
5.000,00 € v okviru planiranih sredstev občinskega proračuna. Sredstva so bila planirana v
zgoraj navedeni postavki. Dokumentacija v zvezi s tem nadzornemu odboru ni bila predložena.
Tudi to pripombo je nadzorni odbor upošteval. Za občinski proračun je bil odstop lastnika od
pogodbe in posledično plačilo odškodnine celo bolj ugoden. Zato nadzorni odbor meni, da v
tem primeru ni prišlo do neupravičene porabe proračunskih sredstev.
Priporočilo:
Nadzorni odbor priporoča, da Občina Podvelka v posamičnih zadevah vse pomembne
odločitve, povezane s porabo proračunskih sredstev ustrezno dokumentira in s tem
zagotovi sledljivost postopka.
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Parcelne številke 982/16, 982/17, 981/2, 976/2, 981/4 in 982/13 k.o. Janževski Vrh
V nadzorovani zadevi je Občina Podvelka odkupila parcele v k.o. Janževski Vrh s parcelnimi
številkami 982/16 v izmeri 646 m2, 982/17 v izmeri 57 m2, 981/2 v izmeri 143 m2, 976/2 v izmeri
68 m2, 981/4 v izmeri 91 m2 in 982/13 v izmeri 46 m2. Skupna izmera je 1.051 m2.
V načrtu razvojnih programov za leto 2015, ki je del proračuna za leto 2015 je bil naveden tudi
načrt nakupa in prodaje zemljišč v Občini Podvelka v letu 2015. Dokument je obravnaval Odbor
za prostorsko planiranje na svoji 1. redni seji dne 1.12.2014. Občinski svet je dokument
obravnaval in sprejel na 4. seji dne 22.12.2014.
Občina Podvelka je že 28.11. 2012 sklenila dve Pogodbi o ustanovitvi služnostne pravice za
takratne parcele 981/1, 982/8 ter 982/10, vse k.o. Janževski Vrh. Pogodbi sta bili sklenjeni za
potrebe projekta Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod v Občini Podvelka. V letu
2013 je bil del teh parcel v ključen v Načrt nakupa in prodaje zemljišč v Občini Podvelka. Ob
geodetski odmeri so nastale nove parcelne številke, kar je razvidno tudi iz vpogleda v
elektronsko zemljiško knjigo. Tako sta namesto parcelne številke 981/1 nastali novi parceli
številki 981/3 in 981/4, ter namesto parcelne številke 982/10 parcelne številke 982/15, 982/16,
982/17 in 982/18. Del teh novo nastalih parcel je predmet nakupa v letu 2015.
23.6.2015 je bila med Občino Podvelka in lastnikoma omenjene parcele sklenjena Pogodba
št. 2/2015 namesto razlastitve, s katero sta se pogodbeni stranki dogovorili, da bo Občina
Podvelka plačala lastnikoma odškodnino v višini 11,00 €/m2, kar za parcele v skupni izmeri
1.051 m2 znese skupaj 11.561,00 €.
Odškodnina je bila določena v višini 11,00 €/m2 na osnovi Spremembe Odloka o določitvi
elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih
nepremičnin in določitev odstotka od povprečne cene, s katerim se določi osnovna vrednost
m2 stavbnega zemljišča Občine Podvelka, ki je bila objavljena v Medobčinskem uradnem
vestniku št. 6/2005.Vrednost je bila ustrezno preračunana iz SIT v EUR.
Znesek odškodnine je bil lastnikoma izplačan oziroma nakazan na transakcijska račun dne
25.8.2015 v znesku 11.638,00 €. Nadzorni odbor je ugotovil, da je bil izplačani znesek za 77,00
€ višji od zneska, navedenega v Pogodbi št. 2/2015 namesto razlastitve. Po naknadnem
preverjanju dokumentacije je bilo s strani Občine nadzornemu odboru pojasnjeno, da je bilo
prvotno sestavljena Pogodba št. 2/2015 namesto razlastitve, ki je vsebovala tudi parceli s
parcelnima številkama 982/20 v izmeri 6 m2 ter 982/21 v izmeri 1 m2. V tej pogodbo je bil
izračunan znesek 11.638,00 €, kar je za 77,00 € več, kot v pogodbi, ki je bila prvotno
predložena nadzornemu odboru. Razlika izhaja iz razlike v skupni površini, ki znaša 7 m2.
Iz vpogleda v zemljiško knjigo je razvidno, da ima Občina Podvelka vpisano lastninsko pravico
na vseh omenjenih parcelah, tudi pa parcelah številka 982/20 in 982/21.
Nadzorni odbor ugotavlja neskladje med predloženo dokumentacijo nadzornemu odboru za
potrebe nadzora ter med dejanskim stanjem v zemljiški knjigi. Obstajata dve verziji pogodbe z
enako številko. Glede na izplačani znesek odškodnine in stanje v zemljiški knjigi je zadeva
pravilna, kljub temu pa je dokumentacija nepopolna oziroma neustrezno vodena in
evidentirana.
Priporočilo:
Nadzorni obor Občini Podvelka priporoča, da v postopkih, ki jih vodi, vsa dejanja
ustrezno dokumentira in s tem zagotovi sledljivost samega postopka in sprememb.
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Nadzorni odbor Občini Podvelka priporoča, da pri omenjenem postopku ponovno
preveri pravilnost vseh dokumentov in le-te uskladi z dejanskim stanjem.
Parcelna številka 257/10 k.o. Lehen
V nadzorovani zadevi je Občina Podvelka odkupila parcelo v k.o. Lehen s parcelno številko
257/10 v izmeri 989 m2.
Lastnik parcele v k.o. Lehen s parcelno številko 257/4 je na Občino Podvelka 11.11.2013
naslovil vlogo oziroma ponudbo za prodajo dela navedene parcele. Občina je zaradi same
lege parcele izkazala interes za nakup omenjenega zemljišča. Na tem zemljišču je bil
predviden potek javne kanalizacije s čistilno napravo in izgradnja parkirišča. Občinski svet je
na svoji 23. redni seji dne 18.11.2013 obravnaval omenjeno vlogo in sprejel sklep, da se prične
postopek ocenitve zemljišča in pogajanja za sklenitev pogodbe o nakupu dela parcele 257/4
k.o. Lehen v izmeri približno 800 m2. Na 26. redni seji Občinskega sveta dne 22.5.2014 je bil
sprejet sklep o nakupu dela parcele 257/4 k.o. Lehen v izmeri približno 1.200 m2 po ceni 11
€/m2.
Z lastnikoma zemljišča je Občina Podvelka dne 3.12.2014 sklenila Pogodbo št. 45/14 namesto
razlastitve, v kateri je bilo določeno, da bo občina odkupila del omenjene parcele, na kateri je
izkazan javni interes, v izmeri približno 1.200 m2 in da bo za to plačala odškodnino v višini
11,00 €/m2 v znesku13.200,00 € oziroma razliko glede na ugotovljeno izmero ob parcelaciji. V
pogodbi je bilo tudi določeno, da Občina Podvelka izvedel plačilo odškodnine v znesku
11.000,00 €, preostala razlika pa se poračuna po izvedbi meritev in podpisu aneksa k pogodbi.
Znesek 11.000,00 € je bil nakazan dne 12. 12. 2014, kar je razvidno iz izpiska konta kartice
0016016 za leta 2014 do 2016.
Ob izvedbi meritev in parcelaciji je prišlo na parceli 257/4 k.o. Lehen do spremembe oziroma
ukinitve parcelne številke. Nastali sta dve novi parcelni številki in sicer 257/9 in 257/10.
predmet nakupa je postala parcela 257/10 k.o. Lehen v izmeri 989 m2.
Dne 8.7.2015 je Občina Podvelka za parcelo 257/10 k.o. Lehen izdala Potrdilo o namenski
rabi zemljišča, iz katerega je razvidno, da je omenjena parcela na podlagi Odloka o občinskem
prostorskem načrtu Občine Podvelka (MUV, 17/14) opredeljena kot stavbno zemljišče. Istega
dne je bil sklenjen tudi aneks k Pogodbi št. 45/14 namesto razlastitve. S tem aneksom je bilo
določeno, da je predmet nakupa parcela 257/10 k.o. Lehen v izmeri 989 m2 po ceni 11 €/m2,
kar znese 10.879,00 € ter da morata razliko oziroma preplačilo v znesku 121,00 € lastnika
nakazati na TRR Občine Podvelka.
Omenjeni znesek je lastnik 20.7.2015 nakazal na TRR Občine Podvelka, kar je razvidno iz
izpiska kartice stroškovnega mesta 0016016 za leto 2015.
Iz rednega izpisa iz zemljiške knjige z dne 4.1.2017 je razvidno, da je na parceli 257/10 k.o.
Lehen vpisana lastninska pravica, ki jo ima Občina Podvelka. Vpis v zemljiški knjigi učinkuje
od 14.7.2015.
Vsa navedena dokumentacija je bila nadzornemu odboru predložena oziroma dana na
vpogled. Nadzorni odbor je dokumentacijo pregledal in ni ugotovil nepravilnosti.
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Prodaja zemljišč
Parcelne številke *72, 652 in 666 k.o. Zgornji Vurmat
V nadzorovani zadevi je Občina Podvelka prodala nepremičnine v k.o. Zgornji Vurmat s
parcelnimi številkami *72 v izmeri 1.503 m2, 652 v izmeri 61 m2 ter 666 v izmeri 698 m2. Skupna
izmera je 2.262 m2.
V načrtu razvojnih programov za leto 2015, ki je del proračuna za leto 2015 je bil naveden tudi
načrt nakupa in prodaje zemljišč v Občini Podvelka v letu 2015. Dokument je obravnaval Odbor
za prostorsko planiranje na svoji 1. redni seji dne 1.12.2014. Občinski svet je dokument
obravnaval in sprejel na 4. seji dne 22.12.2014. Omenjene parcele so bile v načrtu prodaje
zemljišč.
Občinski svet Občine Podvelka je na svoji 22. redni seji dne 30.9.2013 sprejel sklep: »Občina
Podvelka proda nepremičnine parcelne številke 72.S, 73/1.S, 652, 666 k.o. Zgornji Vurmat.
Postopek prodaje nepremičnin se izpelje z zbiranjem ponudb v zaprti kuverti, katera ima
odkupno vednost v višini 10,64 €/m2.«
Nadzorni odbor je na podlagi dokumentacije, ki je bila prvotno predložena, ugotovil, da je
Občina Podvelka za predmetne parcele 4. 11. 2015 objavila Javno zbiranje ponudb, v katerem
je bila za parceli *72 in 652 v k.o. Zgornji Vurmat objavljena izklicna cena 9.978,75 € ter za
parcelo 666 k.o. Zgornji Vurmat izklicna cena 4.674,91 €.
Nadzorni odbor je preveril, zakaj je prišlo do razlike med vrednostjo, določeno s sklepom
Občinskega sveta ter vrednostjo, objavljeno v Javnem zbiranju ponudb. Na občini Podvelka
so pojasnili, da bi na podlagi cene, določene s sklepom Občinskega sveta, vrednost
posamezne parcele presegla mejo 10.000,00 €. V tem primeru je v skladu z 2.odstavkom 17.
člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti potrebno
izvesti cenitev nepremičnin. Nadzornemu odboru sta bili predloženi cenitvi in sicer za parceli
*72 in 652, ki sta bili ocenjeni na skupno vrednost 9.578,75 € ter cenitev za parcelo 666, ki je
bila ocenjena na 4.274,91 €. Cenitvi je po naročilu Občine Podvelka opravil Marko Črešnik,
sodni izvedenec in cenilec za gradbeništvo. Cenitvi sta bili opravljeni v mesecu novembru
2013, na Občini Podvelka sta bili evidentirani 3.12.2013
V pripombah na osnutek poročila so predstavniki Občine Podvelka pojasnili, da se je za
predmetne nepremičnine že vodil javni razpis z zbiranjem ponudb v letu 2014, vendar
neuspešno, saj nihče ni podal ponudbe.
Izklicni ceni v Javnem zbiranju ponudb z dne 4.11.2015 je Občina Podvelka določila tako, da
je k vrednosti iz cenitve prištela še stroške cenitve (400,00 € za posamezno cenitev).
Na osnovi edine prejete ponudbe, ki jo je odprla tričlanska komisija Občine Podvelka, je bila
sklenjena Prodajna pogodba št 153/2015 med Občino Podvelka in Zink, Andrejem Dojnikom
s.p. za nakup parcel *72 v izmeri 1.503 m2, 652 v izmeri 61 m2 ter 666 v izmeri 698 m2 po ceni
14.680,00 € brez davka.
Kupec je kupnino skupaj z 22% DDV v skupnem znesku 17.909,60 poravnal 5. 1. 2016. Davek
na dodano vrednost je bil obračunan v skladu s 44. členom Zakona o davku na dodano
vrednost ter v skladu s 77. členom Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost,
kjer je navedeno, da se od prometa nezazidanih stavbnih zemljišč plača davek na dodano
vrednost. Nadzorni odbor je z vpogledom v portal PISO (Prostorski informacijski sistem občin)
preveril status predmetnih parcel v grafičnem delu prostorskega načrta Občine Podvelka.
Nadzorni odbor ugotavlja, da je bil DDV pravilno obračunan.
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Priporočilo:
Nadzorni odbor Občini Podvelka priporoča, da v bodoče vso dokumentacijo, ki je
povezana z nadzorovano zadevo, predloži Nadzornemu odboru že v času izvajana
nadzora, kot je to navedeno v sklepu o nadzoru.

Nadzor so opravili:
 mag. Maša Peteržinek
 Tomaž Kure
 Igor Švarc
Igor Švarc
predsednik nadzornega odbora

