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Obrazložitev: 
 
 
V skladu z 48. členom Statuta Občine Duplek mora Občinski svet Občine Duplek obravnavati 
prejeto poročilo nadzornega odbora na prvi naslednji seji po prejemu poročila oziroma 
najkasneje v roku 60 dni po izdaji poročila.  
 
Nadzorni odbor je  opravil nadzor zaključnega računa proračuna Občine Duplek za leto 
2014, pripravil poročilo in ga dne 8. 6. 2015 tudi potrdil na svoji redni seji. 
 
Občinskemu svetu Občine Duplek zato predlagamo, da sprejme naslednji sklep: 
 
Predlog sklepa: 
»Občinski svet Občine Duplek se je seznanil s poročilom nadzornega odbora o 
nadzoru zaključnega računa proračuna Občine Duplek za leto 2014. » 
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1 UVOD 
 

 

Nadzorni odbor občine Duplek je v okviru svojih pristojnosti, ki so določene v Zakonu o lokalni samoupravi, 

Statutu Občine Duplek, Poslovniku Nadzornega odbora Občine Duplek in letnim programom dela, izvedel 

nadzor zaključnega računa proračuna občine Duplek za leto 2014. 

 

Na 3. redni seji, dne 6. 5. 2015, je bil sprejet program nadzorov s terminskim planom in imenovanjem 

delovnih skupin. 

V štirih ločenih nadzorih je NO izvedel nadzor na področju kapitalskih prihodkov, tekočih transferjev in 

investicijskih odhodkov. 

Nadzorni odbor je podatke za potrebe nadzornega pregleda pridobil na osnovi zahtevane dokumentacije. 

 

 

Namen in cilji nadzora  

  

Namen in cilj nadzora je bil preverjanje skladnosti realizacije z veljavnim proračunom (nedovoljene 

prekoračitve, nesorazmerna odstopanja indeksov), podrobni pregled izbranih proračunskih postavk (za 

izbrane proračunske postavke se ugotavlja namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev). Za vsa 

odstopanja se zahtevajo dodatne obrazložitve. 

 

Področje nadzora: 

 

Nadzor 
Postavka 

Rebalans 

2014 

Veljaven 

plan 2014 

Realiziran  

zaključni račun 

Indeks 
realizirano/veljavni 

plan 

I. 

PP 15020212 - Projekt varovanja 

vodnih virov in varna oskrba s pitno 

vodo na območju regionalnega 

mariborskega vodovoda - kanalizacija 

                              

1.600.000,00    

              

1.600.000,00    

          

1.429.867,99    

 

89,4 

II. 
PP 16069002 - nakup zemljišč 15.000,00    15.000,00       13.701,52    91,3 

Kapitalski prihodki  8.730,00           8.730,00        4.128,60    47,3 

III. 

PP 18039001 – Knjižničarstvo in 

založništvo 
66.000,00 66.000,00 61.384,32 93,0 

PP 106030115 – Skupna občinska 

uprava – Redarstvo in inšpektorat 
19.550,00 19.550,00 19.532,34 99,9 

IV. PP 19020108 - Vrtec Korena - 

ekonomska cena 
160.000,00 160.060,00 160.055,27 100,0 

 

 

Proračun Občine Duplek za leto 2014 je bil sprejet na 28. redni seji občinskega sveta, dne 29.1.2014 (objava 

Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/2014).  

 

Proračun Občine Duplek za leto 2014 je imel en rebalans, ki ga je občinski svet sprejel na 2. redni seji, dne 

3.12.2014 (objava Uradno glasilo slovenskih občin, št. 54/2014).  

 

Nadzore smo izvedli na podlagi analitičnega vzorčenja v okviru izbranih proračunskih postavk.  

 

Nadzori so potekali na sedežu občine Duplek, Cesta 4. julija 106, 2241 Spodnji Duplek, ob prisotnosti 

strokovnih delavcev občinskega urada, ki so nudili podporo, tako pri zagotavljanju dokumentacije, kot tudi 

pri zagotavljanju informacij v procesu nadzorov in na sedežu Osnovne šole Korena, ob prisotnosti ravnatelja 

in računovodkinje.  
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Nadzorovani organ:   Občina Duplek  

 

 Naslov:    Cesta 4. julija 106 

 Pošta:    2241 Sp. Duplek 

 E-pošta:     obcina.duplek@duplek.si 

 Župan:     Mitja Horvat 

 Odgovorna uradna oseba: Natalija Jakopec, direktorica občinske uprave  

 

Občina Duplek je bila ustanovljena z Zakonom o ustanovitvi občin ter določitvijo njihovih območij v letu 

1995. Občinski svet je najvišji organ odločanja v občini. Njegove naloge so opredeljene v Zakonu o lokalni 

samoupravi, Statutu občine Duplek in v drugih predpisih.   

 

Občina Duplek je na dan 31.12.2014 imela 22 zaposlenih, od tega je v občinski upravi 9 zaposlenih in 13 v 

okviru režijskega obrata.  

 

Nadzorni odbor občine Duplek je dne 28. 5. 2015 poslal osnutek poročila o izvršenih nadzorirh Zaključnega 

računa proračuna občine Duplek za leto 2014 županu g. Mitju Horvatu. 

Na osnutek poročila je bilo 05. 06. 2015 nadzornemu odboru podano pisno odzivno poročilo občinske uprave 

in ravnatelja Osnovne šole Korena.  

Nadzorni odbor se je seznanil z odzivnim poročilom in ga upošteval pri končnem poročilu, ki ga je sprejel na 

5. redni seji dne 08. 06. 2015. 

 

Nadzorni odbor izjavlja, da je pri svojem delu upošteval načela strokovnosti, poštenosti in nepristranskosti.  

 

Končno poročilo je sestavljeno iz štirih poročil posameznih nadzorov zaključnega računa Občine 

Duplek za leto 2014. 

 

Pridobili smo izjavo župana ter višje svetovalke župana za finance in javna naročila o resničnosti navedenih 

podatkov v zaključnem računu. 
 

Člani nadzornega odbora smo nadzore izvedli v skladu: 

 

 s sprejetim Letnim programom nadzorov za leto 2015,  

 s sklepom o programu nadzora in imenovanju nadzorne skupine zaključnega računa proračuna 

Občine Duplek, sprejetega na 3. redni seji nadzornega odbora, dne 6.5.2015. 

 
Izjava župana in višje svetovalke za finance o resničnosti navedenih podatkov v Zaključnem računu občine 
Duplek za leto 2014 je priloga tega poročila. 
 

mailto:obcina.duplek@duplek.si
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2  NADZOR I.  
 
Člani Nadzornega odbora smo v skladu: 

 

 s sprejetim Letnim programom nadzorov za leto 2015, 

 s sklepom o programu nadzora in imenovanju nadzorne skupine zaključnega računa proračuna občine 

Duplek, sprejetega na 3. seji nadzornega odbora, dne 06.05.2015, 

 s sklepom o imenovanju nadzorne skupine, 

 

opravili nadzor zaključnega računa proračuna občine Duplek, in sicer za: 

 

 PP 15020212 - Projekt varovanja vodnih virov in varna oskrba s pitno vodo na območju  

           regionalnega mariborskega vodovoda – kanalizacija,  
 Kapitalske prihodke od prodaje zemljišč konto. 722 in 

 PP1606020 - Nakup zemljišč. 

 

Nadzor smo izvajali v sestavi: 

  

 Izidor Polanec – (vodja nadzora), 

 Saša Berlič (članica),  

 članica Lea Blatnik je opravičila svojo odsotnost. 

 

Kraj in čas nadzora: prostori Občine Duplek, dne 14.05.2015 ob 15.30 uri. 

Nadzorovani organ: Občina Duplek 

Pri obeh nadzorih so sodelovali strokovni delavci občinske uprave: 

1. Dušanka Novak, univ. dipl. prav  - Višja svetovalka za pravne zadeve 

2. Marjan Topič, dipl. org. manag. - Višji svetovalec za okolje in prostor. 

 

Kot osnova za nadzor so bila na razpolago naslednja gradiva: 

 

 Zaključni račun proračuna Občine Duplek za leto 2014, 

 Zakon o javnem naročanju (ZJN-2; UPB5), Ur.l. RS, št. 12/13, 

 Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS 13/14), Uradni 

list. RS, št. 104/12, z dne 24.12.2012, 

 Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS), Uradni list 

RS, št. 86/2010,  

 Zakon o javnih financah (uradno prečiščeno besedilo (ZJF-UPB4)), Uradni list RS, št. 11/2011,  

 Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/11), 

 Obligacijski zakonik (OZ-UPB1), Uradni list RS, št. 97/07, 

 dokumentacija o izvedbi javnega naročila po odprtem postopku,  

 načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine Duplek (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/2014), 

 računovodska dokumentacija in  

 dodatna gradiva, ki so jih strokovni sodelavci občinske uprave pripravili na vpogled, 

 novi Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP-1), 

 Zakon o izvrševanju proračunov republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415), Uradni list 

RS, št. 101/2013 z dne 9.12.2013. 

 

Pregled je bil izveden po metodah nadzora procesov. 

 

Nadzor smo zaključili ob 19.00 uri. 

 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201312&stevilka=304
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201096&stevilka=5014
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=201086#!/Uradni-list-RS-st-86-2010-z-dne-2-11-2010
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=201086#!/Uradni-list-RS-st-86-2010-z-dne-2-11-2010
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=201111#!/Uradni-list-RS-st-11-2011-z-dne-21-2-2011
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=201111#!/Uradni-list-RS-st-11-2011-z-dne-21-2-2011
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200797&stevilka=4826
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=2013101#!/Uradni-list-RS-st-101-2013-z-dne-9-12-2013
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=2013101#!/Uradni-list-RS-st-101-2013-z-dne-9-12-2013
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=2013101#!/Uradni-list-RS-st-101-2013-z-dne-9-12-2013
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Povzetek pregleda PP 15020212 - Projekt varovanja vodnih virov in varna oskrba s pitno vodo na 

območju regionalnega mariborskega vodovoda - kanalizacija, realizirano 1.429.867,99 EUR. 

 

Z investicijo »Projekt varovanja vodnih virov in varna oskrba s pitno vodo na območju  regionalnega 

mariborskega vodovoda – kanalizacija« je občina pričela aktivnosti že v letu 2011. 

 

V proračunu Občine Duplek je bilo za leto 2014 za »Projekt varovanja vodnih virov in varna oskrba s pitno 

vodo na območju regionalnega mariborskega vodovoda – kanalizacija« predvidenih 1.600.000 EUR. V letu 

2014 je bilo realiziranih investicijskih odhodkov v višini 1.429.867,99 EUR, kar predstavlja 89,4% 

predvidenih odhodkov.  

 

Viri financiranja 

 

Projekt varovanja vodnih virov in varna oskrba s pitno vodo na območju regionalnega mariborskega 

vodovoda – kanalizacija delno financira Evropska unija iz Kohezijskega sklada Operativnega programa 

razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – 

Javni upravičeni stroški se sofinancirajo v razmerju EU-Kohezijski sklad: Slovenska udeležba, 85:15. 

 

Struktura financiranja je dogovorjena s pogodbo o sofinanciranju št. 2330-14-730061, z dne 02. 04. 2014.  

 

Preglednica sofinanciranih sredstev v skladu z zgoraj omenjeno  pogodbo o sofinanciranju: 

 
                                                                                                                            v EUR 

Postavka Višina sredstev 

Namenska sredstva EU PP 949310 EU 07-13 Kohezijski sklad  1.450.314,76 

Slovenska udeležba PP 942910 Kohezijski sklad 07-13 255.937,90 

 

Glede na obsežnost projekta, smo se osredotočili na izbor in pregled dokumentacije glede izvedbe, 

izključno gradbenih del, na projektu. 

 

Postopek izbire izvajalca (JN) – gradbena dela 

 

RS Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (Direktorat za javne službe varstva okolje in investicije v okolje) je 

dne, 16.09.2013 v dokumentu št. 5443-5/2006-MOP/233 podalo Soglasje Ministrstva za kmetijstvo in okolje 

– MKO k razpisni dokumentaciji za izbor izvajalca gradnje kanalizacije Duplek pri izvedbi operacije: 

»Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Maribora-širše prispevno območje CČN Maribor – občina 

Duplek«. 

 

Občina Duplek je dne, 23.12.2013 z dokumentom številka, 435-1/2013-40 »Odločitev o oddaji javnega 

naročila za projekt« podala odločitev o oddaji javnega naročila za Projekt varovanja vodnih virov in varna 

oskrba s pitno vodo na območju regionalnega mariborskega vodovoda – kanalizacija najugodnejšemu 

ponudniku, ki je oddal popolno ponudbo: podjetju AHAC d.o.o., Stopče 31, SI-2321 Grobelno v skupnem 

nastopu s ponudnikom GRAFIST d.o.o., Sermin 7b, 6000 Koper, in sicer v višini 2.235.942,79 EUR brez 

DDV. 

 

Občina je ponudbo podjetja AHAC d.o.o. izbirala med še 6 drugimi prispelimi ponudbami. 

 

Občina Duplek je na portal javnih naročil oddala obvestilo o oddaji naročila za gradbena dela na kanalizaciji, 

datum objave: 23. 01. 2014, št. objave: JN965/2014. 
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27. 01. 2014 v dokumentu št.: 435-1/2013-68 je Občina Duplek izdala Končno poročilo o oddaji naročila za 

projekt: »Odvajanje in čiščenje odpadne vodne na območju Maribora – širše prispevno območje CČN 

Maribor; Občina Duplek«. 

 

Občini Duplek je bilo dne, 05. 03. 2014 za zgoraj naveden projekt izdana delna odločba – Gradbeno 

dovoljenje št.: 351-1230/2013/11 (7123). Dne, 23. 12. 2014 pa dopolnilna odločba gradbenega dovoljenja št.: 

351-1114/2014/5 (7123). 

 

Glede na izbor v postopku javnega naročanja je Občina Duplek sklenila pogodbo št.: 435-1/2013-66 za 

gradbena dela za projekt: »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Maribora – Širše prispevno 

območje CČN Maribor, Občina Duplek«, objavljenega na portalu javnih naročil dne, 05. 11. 2013, št. objave 

JN4013/2013 ter odločitve o oddaji javnega naročila št. 435-1/2013-40, z dne 23. 12. 2013. 

 

Izvajalec gradbenih del je Občini Duplek dne, 11. 02. 2014 predložil bančno garancijo za dobro izvedbo 

pogodbenih obveznosti – nad 1 leto v skupni višini 223.594,28 EUR. 

 

Povzetek nekaterih pomembnih pogodbenih določil; 

 

 K pogodbi sodijo, določajo in jo tvorijo še naslednji dokumenti: 

o Pogodbeni sporazum; 

o Ponudba izvajalca št. 8-00/13-AHAC d.o.o.; 

o Ponudbeni predračun s cenami; 

o Posebni pogoji pogodbe; 

o Splošni pogoji pogodbe – Rdeča knjiga; 

o Tehnične specifikacije z risbami; 

o Vsi drugi dokumenti, ki sestavljajo razpisno dokumentacijo; 

o Dopolnila ponudbene dokumentacije v času javnega naročila. 

 Naročnik (Občina Duplek) se zavezuje, da bo izvajalcu (ali podizvajalcem v skladu s to pogodbo) 

plačal pogodbeno ceno v rokih in na način opredeljen v pogodbi. 

 Pogodbena cena 2.235.942,79 EUR brez DDV, 491.907,41 EUR znaša DDV, skupaj z DDV 

2.727.850,20 EUR. 

 Čas dokončanja del je 822 dni, in sicer 28 dni – maksimalni čas od sklenitve pogodbe do uvedbe v 

delo, 429 dni – gradnja, 365 dni – rok za reklamacijo. 

 Končni rok za izvedbo pogodbenih del je 31. 05. 2016. 

 Ponudnik mora pred prejemom Potrdila o izvedbi naročniku izročiti Garancijo za odpravo 

pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku. 

 Obračun izvedenih količin del se obračunava z začasnimi mesečnimi situacijami. 

 

Pregled izdanih računov podjetja AHAC d.o.o. v letu 2014: 

 

Številka računa
Datum 

računa

Datum 

prejema

Vrednost  v 

EUR

Datum 

valute

Datum 

plačila

znesek 

plačila v EUR 

(90%)

zadržana 

sredstva v EUR 

(10%)

Opomba

Zamuda 

pl. v 

dnevih

Račun št. 90 1.4.2014 3.4.2014 136.272,78 5.5.2014 122.645,50 13.627,28

Dobropis 117 Casa skonto 18.4.2014 25.4.2014 -1.553,51 16.4.2014 121.091,99

Račun št. 127 5.5.2014 6.5.2014 226.868,90 5.6.2014 5.6.2014 204.182,01 22.686,89

Račun št. 173 2.6.2014 5.6.2014 183.542,21 7.7.2014 9.7.2014 165.187,99 18.354,22 2

Račun št. 208 1.7.2014 7.7.2014 162.583,46 8.7.2014 146.325,11 16.258,35

8.7.2014 6.8.2014 50.000,00 Delno plačilo 29

8.7.2014 13.8.2014 50.000,00 Delno plačilo 36

8.7.2014 14.8.2014 20.000,00 Delno plačilo 37

8.7.2014 20.8.2014 26.325,11 Delno plačilo 43

Račun št. 261 1.8.2014 5.8.2014 177.595,11 4.9.2014 15.9.2014 159.835,60 17.759,51 11

Račun št. 299 1.9.2014 4.9.2014 161.342,18 4.10.2014 6.10.2014 145.207,96 16.134,22 2

Račun št. 349 1.10.2014 6.10.2014 243.230,81 5.11.2014 5.11.2014 218.907,73 24.323,08

Račun št. 408 3.11.2014 5.11.2014 275.066,30 5.12.2014 247.559,67 27.506,63

16.12.2014 100.000,00 Delno plačilo 11

12.1.2015 147.559,67 Delno plačilo 38

SKUPAJ 1.564.948,24 1.408.298,07 156.650,18
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Ugotovitve in priporočila 

 

Nepravočasno plačevanje obveznosti občine pomeni neskladno ravnanje s 26. členom Zakona o 

izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2013 in 2014. V členu je določeno, da, ne glede na 

določbe drugih zakonov in predpisov, so plačilni roki neposrednih uporabnikov (občin) v breme 

proračuna predpisani s tem zakonom. Za plačilo vseh obveznosti je plačilni rok za neposredne uporabnike 

30. dan, za posredne uporabnike pa največ 30 dni. Plačilni rok začne teči naslednji dan po prejemu listine, 

ki je podlaga za izplačilo. 

 

Občina Duplek se pri plačilu nekaterih računov (razvidno iz preglednice zgoraj) ni držala zakonskih 

oziroma dogovorjenih rokov plačil med pogodbenima partnerjema. Novi Zakon o preprečevanju zamud 

pri plačilih (ZPreZP-1) v 11. členu pravi: 

 
 (plačilni rok, kadar je dolžnik javni organ) 

(1) Če je dolžnik javni organ in drug zakon ne določa drugače, plačilni rok ne sme biti daljši od:  

– 30 dni od dneva prejema računa,  

– 30 dni od dneva prejema blaga ali opravljene storitve, če račun ni bil prejet ali pa je dan prejema računa sporen,  

– 30 dni od dneva prejema blaga ali opravljene storitve, če je dolžnik prejel račun, preden je prejel blago ali je bila 

storitev opravljena, ali  

– 30 dni od dneva pregleda blaga ali storitve, če je dogovorjen ali zakonsko predpisan pregled blaga ali storitve ter 

je dolžnik prejel račun pred dnevom pregleda.  

(2) Rok, v katerem mora dolžnik, ki je javni organ, pregledati blago iz četrte alineje prejšnjega odstavka, ne sme biti 

daljši od 30 dni. Pogodbeni stranki se lahko pisno dogovorita, da je rok za pregled blaga ali storitve daljši od 30 dni, 

če tak rok ne pomeni očitno nepravičnega pogodbenega dogovora.  

(3) Če je dolžnik javni organ, mora biti daljši rok pregleda blaga iz prejšnjega odstavka opredeljen že v razpisni 

dokumentaciji. 

 

Vloga občine v poslovnih odnosih z gospodarskimi subjekti in fizičnimi osebami je širša in ni mogoče 

gledati samo na gospodarski interes občine. Zelo pomemben je javni interes in širši vidik, v katerem se je 

potrebno zavedati, da zamude pri plačilih lahko neposredno vplivajo na poplačila podizvajalcev, 

dobaviteljev in tudi na izplačila plač gospodarskega subjekta, ki je v poslovnem odnosu z občino. 

 

Občini priporočamo, da svoje obveznosti poravnava v zakonsko in pogodbeno določenih rokih. 

Drugih nepravilnosti nismo ugotovili. 
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3  NADZOR II.  
 

Povzetek pregleda PP 1606020 -  Nakup zemljišč, realizirano 13.701,52 EUR 

1. 

Občina Duplek je dne, 14.01.2014 izdala naročilnico št. 14-017 podjetju Tehna projekt d.o.o. za cenitev 

zemljišč na parcelnih št. 912/2 in 912/4, k.o. Sp. Duplek. 

Dne 21.01.2014 je omenjeno podjetje podalo poročilo o ocenjeni vrednosti pravic na nepremičnini in s tem  

izpolnilo naročeno storitev. 

Podjetje Tehna projekt d.o.o. je po opravljeni cenitvi izdalo račun št. 2014-1-05 v skupni vrednosti z DDV 

305,00 EUR (neto 250,00 EUR). Valuta je bila 30 dni. Plačilo je bilo izvedeno 21.02.2014. 

 

Nismo ugotovili nepravilnosti. 

 

2. 

Občina Duplek je dne, 01.10.2014 sklenila pogodbo o izplačilu odškodnine (št. 969-154/2013-2) z go. 

Šešerko Darinko. Občina Duplek je v času rekonstrukcije ceste v Dupleškem vrhu izvedla dela oškodovanki, 

v zameno za pridobitev služnosti na parc. št. 22/, 26/3 in 28, vse k.o. Spodnji Duplek. Predmetna dela, ki so 

se izvedla, so bila: dvig škarpe na višino robnikov ter asfaltiran dovoz in dvorišče v lasti oškodovanke, parc. 

št. 24/4, k.o. Sp. Duplek. Dela so bila izvedena nekvalitetno (luščenje asfalta). 

V skladu z dogovorom je tako znašala enkratna odškodnina za škodo na asfaltu na zemljišču parc. št. 26/4, 

k.o. Sp. Duplek v višini 2.400,00 EUR. 

Občina se je zavezala odškodnino nakazati v 30. dnevih po sklenitvi pogodbe. Odškodnina je bila nakazana 

dne 03.11.2014. 

 

Nismo ugotovili nepravilnosti. 

3. 

Občina Duplek je dne, 29.11.2013 sklenila pogodbo o izplačilu odškodnine (št. 769-152/2013) z go. Julijano 

Grimšič. Predmet pogodbe je bila uporaba dela zemljišča za čas sanacije plazu Ciglence, ki je v lasti go. 

Julijane Grimšič za deponiranje gradbenega materiala in gradbenih strojev, ter postavitev kontejnera. V 

skladu z dogovorom je tako znašala enkratna odškodnina za škodo na zemljišču parc. št. 250, k.o. 691-

Ciglence za zgoraj navedeni namen v višini 500,00 EUR. 

Občina se je zavezala odškodnino nakazati v 30. dnevih po sklenitvi pogodbe. Odškodnina je bila nakazana 

dne 14.02.2014. 

 

Ugotovitve in priporočila 

 

Nepravočasno plačevanje obveznosti občine pomeni neskladno ravnanje s 26. členom Zakona o 

izvrševanju proračuna republike Slovenije za leti 2013 in 2014. V členu je določeno, da, ne glede na 

določbe drugih zakonov in predpisov, so plačilni roki neposrednih uporabnikov (občin) v breme 

proračuna predpisani s tem zakonom. Za plačilo vseh obveznosti je plačilni rok za neposredne uporabnike 

30. dan, za posredne uporabnike pa največ 30 dni. Plačilni rok začne teči naslednji dan po prejemu listine, 

ki je podlaga za izplačilo. 

Občina Duplek se pri plačilu pogodbenih obveznosti ni držala zakonskih oziroma dogovorjenih rokov 

plačil med pogodbenima partnerjema. Novi Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP-1) v 11. 

členu pravi: 
 (plačilni rok, kadar je dolžnik javni organ) 

(1) Če je dolžnik javni organ in drug zakon ne določa drugače, plačilni rok ne sme biti daljši od:  

– 30 dni od dneva prejema računa,  

– 30 dni od dneva prejema blaga ali opravljene storitve, če račun ni bil prejet ali pa je dan prejema računa sporen,  



Nadzorni odbor Občine Duplek 

10 

 

– 30 dni od dneva prejema blaga ali opravljene storitve, če je dolžnik prejel račun, preden je prejel blago ali je bila 

storitev opravljena, ali  

– 30 dni od dneva pregleda blaga ali storitve, če je dogovorjen ali zakonsko predpisan pregled blaga ali storitve ter 

je dolžnik prejel račun pred dnevom pregleda.  

(2) Rok, v katerem mora dolžnik, ki je javni organ, pregledati blago iz četrte alineje prejšnjega odstavka, ne sme biti 

daljši od 30 dni. Pogodbeni stranki se lahko pisno dogovorita, da je rok za pregled blaga ali storitve daljši od 30 dni, 

če tak rok ne pomeni očitno nepravičnega pogodbenega dogovora.  

(3) Če je dolžnik javni organ, mora biti daljši rok pregleda blaga iz prejšnjega odstavka opredeljen že v razpisni 

dokumentaciji. 

 

Občini priporočamo, da svoje obveznosti poravnava v zakonsko in pogodbeno določenimi roki. 

 

V pogodbi o izplačilu odškodnine je kot oškodovanka navedena ga. Julijana Grimšič. Nakazilo je bilo v 

skladu s 3. čl. pogodbe izvedeno go. Suzani Grimšič. Glede na to, da je bilo nakazilo opravljeno tretji osebi 

in ni ne asignacijske pogodbe, ne izjave, pooblastila o tem, da se tretja oseba strinja z nakazilom na njen 

TRR, občini priporočamo, da v bodoče v podobnih primerih vključi v pravni posel asignacijsko pogodbo 

ali kaj podobnega v skladu z zakonodajo. 

 

Na pogodbi o izplačilu odškodnine je s strani občine podpisnik g. župan Mitja Horvat. Iz pogodbe ni 

razvidnih paraf strokovnih služb (npr. predstavnikov: finančne službe, pravne službe ipd.). Občini 

priporočamo, da v skladu z dobrimi praksami, priporočili računskega sodišča ipd. in s ciljem izboljšanja 

delovanja notranjih kontrol, vse pomembne dokumente pred podpisom župana parafirajo dotične 

zaposlene osebe na občini. 

 

4. 

Občina Duplek je s kupoprodajno pogodbo prodala in prepustila v popolno, izključno in nepreklicno last 

kupcu Srečko Pulku nepremičnini parc. št. 608/2 in 593/10 obe k.o. 710-Dvorjane. Kupnina je znašala 

406,00 EUR. Kupec se je zavezal poravnati kupnino v treh zaporednih mesečnih obrokih. Občina Duplek je 

dne 03.12.2013 izstavila račun št. 13-228 v skupni vrednosti 406,00 EUR. Datum zapadlosti je bil 

02.01.2014. Kupnina je bila poravnana v treh obrokih 03.12.2014 – 206,00 EUR, 21.01.2014 - 100,00 EUR 

in 19.05.2014 – 100 EUR. 

Občina Duplek je po odmeri davka na promet nepremičnin s strani davčne uprave poravnala iz svojega 

računa 8,12 EUR dne 09.06.2014, kar je opredeljeno v 5. členu medsebojne pogodbe. 

 

Ugotovitve in priporočila 

 

Prodaja ni bila predvidena v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Duplek za leto 2014, 

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/2014). Prodaja je bila izvršena na podlagi 3. člena omenjenega 

načrta: »V primeru spremenjenih prostorskih potreb občine Duplek, ki jih ni bilo mogoče določiti ob 

pripravi tega načrta ali ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv, se lahko sklene 

pravni posel, ki ni predviden v tem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem občine. Skupna vrednost teh 

poslov lahko znaša največ 20% skupne vrednosti načrtov iz prvega člena.« 

 

Občini Duplek priporočamo, da v bodoče poizkuša vsa ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Duplek 

vključiti v Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Duplek za tekoče leto in da 3. čl. omenjenega 

načrta uporablja le izjemoma. 

Račun je bil s strani kupca poravnan po zapadli valuti. Občina Duplek ni zaračunala zamudnih obresti. 

Občini Duplek priporočamo, da v bodoče v primeru zamud pri plačilih zaračunava zakonite zamudne 

obresti. 

 

5. 

Občina Duplek je dne 17.02.2014 z dokumentom št. 969-11/2009 na oglasno desko podala namero o prodaji 

stvarnega premoženja občine – zemljišče par. št. 956/5, k.o. 692 Spodnji Duplek. 
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Občina Duplek je z go. Ano Nemec sklenila kupoprodajno pogodbo št. 969-11/2009-26 podpisano dne 

26.05.2014 za nepremičnino na parc. št. 956/5, k.o. Spodnji Duplek v izmeri 38 m
2
 v skupnem znesku 

570,00 EUR. Občina Duplek je na podlagi zgornje pogodbe izstavila račun št. 14/127 z zapadlostjo 

08.07.2014. Račun je bil poravnan 29.08.2014. Odprodaja je evidentirana na kontu: 722 -  Prihodki od 

prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev. 

V 5. čl. pogodbe se je občina obvezala poravnati nastale stroške. 

Na podlagi pogodbe je Davčna uprava v odločbi št. DT 4236-14/2014-1897 (09-1302-04) z dne 04.07.2014 

odmerila 2,00 % davek na promet nepremičnin (11,40 EUR), katerega je občina poravnala 15.09.2014. 

 

Ugotovitve in priporočila 

 

Prodaja ni bila predvidena v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Duplek za leto 2014, 

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/2014). Prodaja je bila izvršena na podlagi 3. člena omenjenega 

načrta: »V primeru spremenjenih prostorskih potreb občine Duplek, ki jih ni bilo mogoče določiti ob 

pripravi tega načrta ali ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv, se lahko sklene 

pravni posel, ki ni predviden v tem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem občine. Skupna vrednost teh 

poslov lahko znaša največ 20% skupne vrednosti načrtov iz prvega člena.« 

 

Občini Duplek priporočamo, da v bodoče poizkuša vsa ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Duplek 

vključiti v Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Duplek za tekoče leto in da 3. čl. omenjenega 

načrta uporablja le izjemoma. 

 

Račun je bil s strani kupca poravnan po zapadli valuti. Občina Duplek ni zaračunala zamudnih obresti. 

Občini Duplek priporočamo, da v bodoče v primeru zamud pri plačilih zaračunava zakonske zamudne 

obresti.  

 

Na pogodbi je s strani občine podpisnik g. župan Mitja Horvat. Iz pogodbe ni razvidnih paraf strokovnih 

služb (npr. predstavnikov: finančne službe, pravne službe ipd.). Občini priporočamo, da v skladu z dobrimi 

praksami, priporočili računskega sodišča ipd. in s ciljem izboljšanja delovanja notranjih kontrol vse 

pomembne dokumente pred podpisom župana parafirajo dotične zaposlene osebe na občini. 

 

 

6. 

Občina Duplek je na podlagi dokumenta: Izdatek poravnave Opr. Št.: II P 788/2013 s tožečimi strankami, 

sklenila poravnavo in se zavezala plačati odškodnino oziroma nadomestilo za nepremičnine, namesto 

postopka razlastitve. Tožeče stranke (Božica Čeh, Jože Čeh, Zdenka Čeh) izročijo toženi stranki Občini 

Duplek, nepremičnine ID znak: 692-912/2-0, 692-912/3-0 in 692-912/4-0. Občina Duplek pa navedene 

nepremičnine sprejme do celote v last in posest. Občina Duplek se je v poravnavi zavezala plačati 

nadomestilo za nepremičnine v skupnem znesku 20.477,00 EUR, katero plača v dveh obrokih. Prvi obrok v 

višini 10.477,00 EUR je zapadel v plačilo 10.04.2014, katerega je Občina Duplek tudi na rok poravnala. 

Drugi obrok v višini 10.000,00 EUR je zapadel v plačilo 10.01.2015, na katerega pa tečejo obresti v višini 

4,4 % letno za čas od 10.03.2014 do zapadlosti. V primeru neplačila na rok pa se naprej obračunajo zakonske 

zamudne obresti. 

 

Nismo ugotovili nepravilnosti. 

 
 

Kto. 722 -  Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 

 

1. 

Občina Duplek je dne, 03.10.2013 z odredbo župana št. 478-1/2013 podala namero o odprodaji stvarnega 

premoženja občine za naslednja zemljišča: 
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 zemljišče parc. št. 593/10, k.o. 710 Dvorjane, 

 zemljišče parc. št. 608/2, k.o. 710 Dvorjane, 

 zemljišče parc. št. 120/10, k.o. 711 Vurberk, 

 zemljišče parc. št. 121/5, k.o. 711 Vurberk. 

 

Dne, 25.11.2013 je občina na Upravno enoto Maribor oddala ponudbo za prodajo kmetijskega zemljišča ali 

kmetije za zemljišči: 

 

 zemljišče parc. št. 120/10, k.o. 711 Vurberk, in sicer v skupni izmeri 2.622 m
2
 po ceni 1,3 EUR/m

2
, 

 zemljišče parc. št. 121/5, k.o. 711 Vurberk, in sicer v skupni izmeri 1.259 m
2
 po ceni 1,3 EUR/m

2
, 

katere se prodaja samo ½. 

 

Ponudbo je sprejel g. Marjan Kramberger, in sicer za zemljišče par. št. 120/10. 

Za omenjen pravni posel je občina dne, 27.01.2014 sklenila kupoprodajno pogodbo št. 969-3/2014 v skupni 

vrednosti 3.408,60 EUR. 

Občina Duplek je dne, 30.06.2014 na podlagi kupoprodajne pogodbe izdala račun št. 14-128 v skupnem 

znesku 3.408,60 EUR. Valuta računa je bila 08.07.2014. Račun je bil poravnan dne 26.08.2014. 

 

Ugotovitve in priporočila 

 

Prodaja ni bila predvidena v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Duplek za leto 2014, 

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/2014). Prodaja je bila izvršena na podlagi 3. člena omenjenega 

načrta: »V primeru spremenjenih prostorskih potreb občine Duplek, ki jih ni bilo mogoče določiti ob 

pripravi tega načrta ali ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv, se lahko sklene 

pravni posel, ki ni predviden v tem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem občine. Skupna vrednost teh 

poslov lahko znaša največ 20% skupne vrednosti načrtov iz prvega člena.« 

 

Občini Duplek priporočamo, da v bodoče poizkuša vsa ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Duplek 

vključiti v Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Duplek za tekoče leto in da 3. čl. omenjenega 

načrta uporablja le izjemoma. 

 

Račun je bil s strani kupca poravnan po zapadli valuti. Občina Duplek ni zaračunala zakonskih zamudnih 

obresti. 

Občini Duplek priporočamo, da v bodoče v primeru zamud pri plačilih zaračunava zakonske zamudne 

obresti. 

 

2. 

Občina Duplek je dne, 13.05.2013 s strani ge. Metke Juraj dobila Vlogo za ureditev meje in dovozne poti 

(7113-20/2013-1). Na podlagi omenjene vloge je Občina Duplek dne, 06.06.2013 z oglasom na oglasni deski 

podala Namero o prodaji stvarnega premoženja Občine, in sicer: 

 

 zemljišče parc. št. 274/11, k.o. 710 Dvorjane, 

 zemljišče parc. št. 674/28, k.o. 686 Zimica, 

 zemljišče parc. št. 830/4, k.o. 689 Spodnja Korena. 

 

Upravna enota Maribor je dne 07.10.2013 z dopisom št. 330-1482/2013-4 (8015) obvestila Občino Duplek, 

da je ponudbo za prodajo gozda na parc. št. 674/28 v izmeri 81 m
2
 po ceni 150,00 EUR sprejela zgoraj 

omenjena ga. Metka Kuraj. 

Omenjeni stranki sta dne, 25.02.2013 sklenili kupoprodajno pogodbo št. 969-139/2013 za zgoraj omenjeno 

zemljišče v skupni vrednosti 150,00 EUR. 

Upravna enota Maribor je dne, 5.11.2013 izdala soglasje po 84. čl. Zakona o ohranjanju narave k sklenitvi 

pravnega posla, saj se nepremičnina nahaja v območju krajinskega parka Kamenščak-Hrastovec. Soglasje je 
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bilo podano na podlagi predhodne vloge za odobritev pravnega posla pri prometu s kmetijskim zemljiščem, 

kmetijo ali gozdom, katerega je dne, 5.11.2013 na Upravno enoto Maribor podala Občina Duplek. 

Zaradi določb Zakona o kmetijskih zemljiščih, ki v členu št. 22 določa, da fizična ali pravna oseba, ki sklene 

posel mora podati vlogo za odobritev pravnega posla najpozneje v 60 dneh in ne izvedbi pravnega posla v 

zakonskem roku, se je  postopek od objave občina o ponudbi za prodajo gozda ponovil. 

Stranki sta zato dne, 30.01.2014 ponovno sklenili kupoprodajno pogodbo št. 969-8/2014 za nakup zgoraj 

navedenega zemljišča v skupni vrednosti 150,00 EUR. 

Upravna enota Maribor je v skladu s kupoprodajno pogodbo dne, 18.02.2014 izdala odločbo št. 330-

516/2014-3 (8014), v kateri odobri zgoraj navedeni pravni posel. 

Občina Duplek je dne, 30.06.2014 na podlagi kupoprodajne pogodbe izdala račun št. 14-130 v skupnem 

znesku 150,00 EUR. Valuta računa je bila 08.07.2014. Zaradi nepravočasnega plačila kupca je Občina 

Duplek dne 19.08.2014 izdala opomin za plačilo kupnine št. 969-8/2014-5. 

 

Ugotovitve in priporočila 

 

Prodaja ni bila predvidena v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Duplek za leto 2014, 

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/2014). Prodaja je bila izvršena na podlagi 3. člena omenjenega 

načrta: »V primeru spremenjenih prostorskih potreb občine Duplek, ki jih ni bilo mogoče določiti ob 

pripravi tega načrta ali ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv, se lahko sklene 

pravni posel, ki ni predviden v tem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem občine. Skupna vrednost teh 

poslov lahko znaša največ 20% skupne vrednosti načrtov iz prvega člena.« 

 

Občini Duplek priporočamo, da v bodoče poizkuša vsa ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Duplek 

vključiti v Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Duplek za tekoče leto in da 3. čl. omenjenega 

načrta uporablja le izjemoma. 

 

Račun je bil s strani kupca poravnan po zapadli valuti. Občina Duplek ni zaračunala zamudnih obresti. 

Občini Duplek priporočamo, da v bodoče poizkuša vsa ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Duplek 

vključiti v Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Duplek za tekoče leto in da 3. Čl. omenjenega 

načrta uporablja le izjemoma. 

 

Občini Duplek priporočamo, da v bodoče v primeru zamud pri plačilih zaračunava zamudne obresti. 
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4 NADZOR III. 

 
PP 18039001 – knjižničarstvo in založništvo in PP 106030115 – Skupna občinska uprava – 

redarstvo in inšpektorat 
 

PP 19020108 - Vrtec Korena - ekonomska cena je bila realizirana v višini 160.055,27 EUR, kar je 100% 

načrtovanih odhodkov v proračunu OD za leto 2014.  

 

Nadzor smo izvajali v sestavi: 

  

 Albina Hojski Ilijevec – (vodja nadzora), 

 Breda Anžel (članica),  

 Nina Polanec (članica). 

 

Kraj in čas nadzora: prostori občine, dne 19.5.2015, s pričetkom ob 16:30 uri. 

Nadzorovani organ: Občina Duplek 

Pri nadzoru so sodelovali predstavniki občine: 

 Milena  Ropoša, višja svetovalka za družbene dejavnosti in splošne zadeve. 

 

Zakonske in druge pravne podlage, računovodska in druga dokumentacija, ki pojasnjujejo 

nadzorovano proračunsko postavko: 

 

 Zaključni račun proračuna Občine Duplek za leto 2014, 

 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mariborska knjižnica (občine Maribor, Duplek, Hoče, Miklavž, 

Rače – Fram, Starše), MUV št. 8/2005, 16/2006, 17/2009, 

 Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS 13/14), Uradni list 

RS, št. 104/2012, z dne 24.12.2012, 

 Zakon o izvrševanju proračunov republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415), Uradni list 

RS, št. 101/2013 z dne 9.12.2013, 

 Zakon o knjižničarstvu, URL RS 87/2001, 

 Pogodba za leto 2014 med Občino Duplek in Mariborsko knjižnico, z dne 4.6.2014, 

 Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe, URL RS 73/2003, 70/2008, 

80/2012, 

 Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično 

dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic, URL RS 19/2003, 

 Letno poročilo Mariborske knjižnice za leto 2014, enote vrtec Korena v letu 2014,  

 Računovodska dokumentacija in  

 Dodatna gradiva, ki so jih sodelujoči v nadzoru pripravili na vpogled. 

 

Pregled je bil izveden po metodah nadzora procesov. 

 

Nadzor smo zaključili ob 20:00 uri. 

 

 

Povzetek pregleda 18039001 – knjižničarstvo in založništvo  
 

Mariborska knjižnica je osrednja območna knjižnica, ki deluje na območju 12 občin, sedežna občina je 

Mestna občina Maribor. Ustanoviteljice knjižnice so poleg občine Maribor še občine Duplek, Hoče– 

Slivnica, Miklavž na Dravskem polju, Rače – Fram in Starše. 

 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201096&stevilka=5014
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=2013101#!/Uradni-list-RS-st-101-2013-z-dne-9-12-2013
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=2013101#!/Uradni-list-RS-st-101-2013-z-dne-9-12-2013
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=2013101#!/Uradni-list-RS-st-101-2013-z-dne-9-12-2013
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Področje urejajo naslednji dokumenti; 

 

Odlok o ustanovitvi Mariborske knjižnice so Mestna občina Maribor in občine Duplek, Hoče – Slivnica, 

Miklavž na Dravskem polju, Rače – Fram ter Starše ustanovile javni zavod Mariborska knjižnica (v 

nadaljnjem besedilu: zavod) skladno z določbami Zakona o knjižničarstvu in Zakona o uresničevanju 

javnega interesa za kulturo, ureja status zavoda. Občine ustanoviteljice urejajo temeljna vprašanja glede 

organizacije, dejavnosti in načina financiranja zavoda. Ustanoviteljske pravice do zavoda izvajajo župani 

občin ustanoviteljic, razen za vprašanja, za katera so pristojni občinski sveti oziroma mestni svet občin 

ustanoviteljic. 

  

Zakon o knjižničarstvu ureja področje knjižnične dejavnosti, kot javne službe, ki med drugim določa  

dejavnost, ustanovitev, financiranje in nadzor knjižnic, ki se financirajo iz javnih sredstev ter knjižničnega 

informacijskega servisa za izmenjavo podatkov v nacionalnem vzajemnem bibliografskem sistemu. 

 

Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe določa minimalne pogoje za 

izvajanje knjižnične dejavnosti. S pravilnikom se določijo minimalni pogoji za izvajanje javne službe po 

vrstah knjižnic: za splošne, šolske, visokošolske in specialne knjižnice ter za nacionalno knjižnico. Pri 

splošnih knjižnicah ta pravilnik določa pogoje za osrednje območne (v nadaljnjem besedilu: območne), 

osrednje, krajevne in potujoče knjižnice. 

 

Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost 

v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic, opredeljuje kateri stroški so, v okviru vseh stroškov, skupni 

stroški so tisti, ki nastanejo pri izvajanju skupnih dejavnosti za celotno mrežo knjižnice. 

 

Pogodba za leto 2014 med Občino Duplek in Mariborsko knjižnico, z dne 4.6.2014, ureja medsebojne 

pravice in obveznosti v zvezi z izvajanjem knjižnične dejavnosti  v občini, in sicer v okviru knjižnice Duplek 

in postajališč bibliobusa v Dvorjanah, Spodnjem Dupleku, Zgornjem Dupleku, Koreni in Žitečki vasi (5 

postajališč).  

 

V 5. členu pogodbe je določeno, da bo občina za nemoteno delovanje knjižnične dejavnosti zagotovila 

sredstva za: 

 

 knjižnično gradivo (knjige, periodiko in neknjižno gradivo, 

 plačo in druge osebne prejemke bibliotekarja v Knjižnici Duplek, 

 funkcionalne stroške objekta, 

 splošne programske stroške (stroške izposoje, dejavnosti in spremljevalnih dejavnosti) in  

 skupne stroške in stroške bibliobusa. 

 

V 6. členu pogodbe je določeno, da bo občina za delovanje knjižnice, ter pripadajoči delež skupnih stroškov 

knjižnice,  v proračunu 2014 zagotavljala sredstva v višini 65.000,00 EUR, od tega 5.000,00 EUR za nakup 

knjižničnega gradiva, 5.000,00 EUR za bibliobus in 55.000,00 EUR za funkcionalne in programske stroške 

knjižnične dejavnosti v enoti ter skupne stroške (zajet delež sredstev za plačilo stroškov, ki jih občin pokriva 

neposredno dobaviteljem.  

 

Pri pregledu izkazanih odhodkov smo preverili: 

 podlage za plačilo (zahtevke in račune),  

 skladnost zahtevkov Mariborske knjižnice in računov dobaviteljev s pogodbo med zavodom in 

občino, 

 plačila prejetih zahtevkov Mariborske knjižnice,  

 plačila prejetih zbirnih računov, ki so deljena na PP, na katere nabava se nanaša, 

 določitev meril za delitev materialnih stroškov zaračunanih na zbirnih računih, ki se nanašajo na več 

PP, 

 nabavo knjižničnega gradiva v višini 5.000,00 EUR (pridobili obsežen seznam iz knjižnice), 
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 knjiženje kratkoročnih obveznosti do Mariborske knjižnice in izvršenih plačil, 

 usklajenost stanja kratkoročnih obveznosti do Mariborske knjižnice na dan 31.12.2014. 

 

Pregled plačil izkazanih odhodkov in preveritev skladnost s pogodbenim zneskom: 

 

Postavka preveritve odhodkov 

v EUR 

Zahtevek Mariborske 

knjižnice / direktni računi 

dobaviteljev 

Vzorec 

pregleda Valuta 

Zamuda 

plačila 

Odhodki za knjižnično gradivo zahtevek 7.777,55    11.7.2015 19.8.2015 

Odhodki za bibliobus zahtevek 7.777,53    10.11.2015 10.11.2018 

Odhodki za material več računov dobaviteljev 197,52    več računov od 4-11 dni 

Odhodki za varovanja zgradb in 

prostorov 

Protect d.o.o. po pogodbi 

(13x69,42 eur) 

                       

902,38    več računov od 0 do 43 dni 

Odhodki za električno energijo 

Elektro Maribor, Elektro 

Celje (več računov) 

                       

107,91    več računov od 0 do 14 dni 

Odhodki za vodo in komunalne 

storitve 

Nigrad in Mariborski 

vodovod 40,75    več računov o dni 

Odhodki za plače, prispevke, 

premijo za kol. dod. pok. zav. in 

druge izdatke zaposlenih 

zahtevek Mariborske 

knjižnice (5x) 

                 

21.614,42    3x zahtevek  0 dni -36 dni 

Skupaj vzorec pregleda   38.418,06    

  
Pogodbeni znesek   65.000,00    

  
Izkazani odhodki   61.384,32    

  Test v %   62,59 

   

Preverili smo 62,59 % izkazanih odhodkov na  PP 18039001 – knjižničarstvo in založništvo. 

 
Ugotovitve s priporočili in predlogi 

 
Ugotavljamo, da so izkazani odhodki na PP 18039001 – knjižničarstvo in založništvo, realizirani v višini 

61.384,32 EUR, kar je 93% od načrtovanih 66.000,00 EUR.  Pojasnilo so nam, da so odhodki, za ogrevanje 

knjižničnih prostorov s plinom, bili izkazani na PP - upravljanje poslovnih prostorov. 

 

Izkazani odhodki so na podlagi plačanih prejetih zahtevkov Mariborske knjižnice ali prejetih zbirnih računov 

od dobaviteljev. Pri zbirnih računih, ki se nanašajo še na druge PP, se plačani odhodki knjižijo na več PP. 

Ugotovili smo da se materialni stroški (potrošni material), delijo na pet PP v enakem deležu 20%. Stroški 

varovanja se delijo na štiri PP po različnih deležih, kar je bilo razvidno iz delitve zneska računa. 

Zaračunani stroški varovanja so v višini na PP knjižničarstvo in založništvo izkazani v višini 14 % zneska 

računa.  

 

Priporočamo, da se merila za delitev skupnih stroškov na več PP, ki so zaračunani na zbirnem računu iz 

katerega ni viden neposreden strošek za določeno PP, določijo na podlagi sodil, ki bodo odražala najbolj 

realno strukturo delitve stroškov. Predlagamo, da občina določi ključe za delitev določenih skupno 

zaračunanih materialnih stroškov za več lokacij (poslovnih prostorov), in jih zapiše kot računovodsko 

usmeritev. 

 

Ugotavljamo, da občina ni pravočasno poravnavala svojih obveznosti do Mariborske knjižnice in do 

dobaviteljev za zbirne nabave potrošnega materiala (zamuda tudi do 43 dni), torej je prekoračila rok plačila 
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30 dni od prejema računa oziroma situacije. Iz prometa kartice Mariborske knjižnice je razvidno, da občini v 

letu 2014 niso bile zaračunane zamudne obresti (8,25% in od 1.7.2014 8,15%). 

 

Nepravočasno plačevanje obveznosti občine pomeni neskladno ravnanje s 26. členom Zakona o izvrševanju 

proračuna republike Slovenije za leti 2013 in 2014. V členu je določeno, da, ne glede na določbe drugih 

zakonov in predpisov, so plačilni roki neposrednih uporabnikov (občin) v breme proračuna predpisani s tem 

zakonom. Za plačilo vseh obveznosti je plačilni rok za neposredne uporabnike 30. dan, za posredne 

uporabnike pa največ 30 dni. Plačilni rok začne teči naslednji dan po prejemu listine, ki je podlaga za 

izplačilo. 

 

Priporočamo, da občina v prihodnje poravnava obveznosti na rok v skladu z Zakonom o izvrševanju 

proračuna in se s tem izogne plačilu zamudnih obresti ter pripomore k plačilni disciplini.  

 

Ugotavljamo, da je na dan 31.12.2014, izkazana kratkoročna obveznost do Mariborske knjižnice v višini 

10.835,07 EUR in je usklajena z izpisom odprtih postavk. Na izpisu odprtih postavk je razvidno, da je znesek 

v višini 2.489,75 EUR zapadel že v 30.11.2011. 

Občina je s potrditvijo prejetega izpisa odprtih postavk od Mariborske knjižnice potrdila celoten znesek 

odprtih postavk, tudi dolg iz leta 2011 v višini 2.489,75 EUR. 

 

Predlagamo, da občina izkazano zapadlo obveznost do Knjižnice Maribor iz leta 2011, v višini 2.489,75 

EUR, ki jo je s potrditvijo izpisa odprtih postavk priznala in s tem prekinila rok zastaranja, poplača ali pa 

se z upnikom dogovori o ugodnejšem razpletu. 

 
Povzetek pregleda PP 106030115 – Skupna občinska uprava – Redarstvo in inšpektorat 
 

Kraj in čas nadzora: prostori občine, dne 19.5.2015, s pričetkom ob 16:30 uri. 

Nadzorovani organ: Občina Duplek 

Pri nadzoru so sodelovali predstavniki občine: 

 

 Dušanka Novak, Višja svetovalka župana za pravne zadeve. 

 

Zakonske in druge pravne podlage, računovodska in druga dokumentacija, ki pojasnjujejo 

nadzorovano proračunsko postavko: 

 

 Zaključni račun proračuna Občine Duplek za leto 2014, 

 Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN 

REDARSTVO MARIBOR«, MUV št. 28/2011, 13/14, 

 Zakon o financiranju občin (ZFO - UPB 1) Uradni list RS, št. 32/2006, s spremembami, 

 Zakon o javnih financah (uradno prečiščeno besedilo (ZJF-UPB4)), Uradni list RS, št. 11/2011,  

 Zakon o lokalni samoupravi, Uradni list RS št. 4/07 – UPB s spremembami, 

 Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS 13/14), Uradni 

list. RS, št. 104/2012, z dne 24.12.2012, 

 Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS 14/15), Uradni list 

RS, št. 101/2013, z dne 9.12.2013, 

 Poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor 2014, 

 računovodska dokumentacija in  

 dodatna gradiva, ki so jih sodelujoči v nadzoru pripravili na vpogled. 

 

Pregled je bil izveden po metodah nadzora procesov. 

 

Nadzor smo zaključili ob 20:00 uri. 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201096&stevilka=5014
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=201111#!/Uradni-list-RS-st-11-2011-z-dne-21-2-2011
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=201111#!/Uradni-list-RS-st-11-2011-z-dne-21-2-2011
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201096&stevilka=5014
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=2013101#!/Uradni-list-RS-st-101-2013-z-dne-9-12-2013
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=2013101#!/Uradni-list-RS-st-101-2013-z-dne-9-12-2013
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=2013101#!/Uradni-list-RS-st-101-2013-z-dne-9-12-2013
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Povzetek pregleda PP 106030115 – Skupna občinska uprava – redarstvo in inšpektorat 
 

Odhodki na PP 106030115 – Skupna občinska uprava – redarstvo in inšpektorat so bili v letu 2014 realizirani 

v višini 19.532,34 EUR, kar je 99,9% načrtovanih odhodkov v višini 19.550,00 EUR. 

 

Z Odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor, je 

trinajst občin ustanovilo organ skupne občinske uprave za skupno opravljanje nalog občinske uprave na 

področju občinske inšpekcije in občinske redarske službe. Skupna uprava je neposredni uporabnik proračuna 

občine ustanoviteljice. 

 

Kadrovski načrt, program dela in finančni načrt organa skupne občinske uprave sprejmejo župani 

občin ustanoviteljic. Župani sprejmejo nadzorujejo delo ter dajejo skupne usmeritve glede splošnih vprašanj 

organiziranja in delovanja skupne občinske uprave. Občinski sveti so pristojni za sprejem sprememb in 

dopolnitev odloka ter zagotavljanja proračunskih sredstev za delovanje organa skupne uprave. 

 

Sredstva za delo skupne občinske uprave in druga materialna sredstva zagotavljajo občine ustanoviteljice. 

Do 30.6.2014 je imela občina Duplek 1,98% ustanoviteljski delež, s 1.7.2014 se je, na podlagi spremembe 

odloka, delež zmanjšal na 0,99%.  

 

Večinski ustanoviteljski delež 88,29% ima Mestna občina Maribor, kjer ima skupna občinska uprava sedež. 

Stroške za uporabo upravnih prostorov, stroške nabave in uporabe opreme, obratovalne stroške in stroške 

vzdrževanja ter investicij v upravne prostore ter stroške finančnega računovodskega, kadrovskega 

poslovanja, informacijskega in pisarniškega poslovanja ter ostale stroške, ki nastanejo pri urejanju skupnih 

zadev za skupno upravo si občine ustanoviteljice delijo v razmerju določenem z odlokom. 

 

Delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor  

 

V občinski upravi so nam povedali, da se vsak prihod redarja ali inšpektorja napove preko e-pošte, 

telefonsko. Občina ima možnost in tudi velikokrat naredi, da delo organa usmerja, tako da jih napoti na 

področja kjer je to potrebno glede na zagotovitev miru in varnosti občanov. 

Za potrebe nadzora so nam pripravili izpis prisotnosti redarjev za mesec marec, maj september in november. 

Iz preglednice prisotnosti je razvidno, da so bili redarji v januarju in marcu prisotni 50 ur oziroma 66 ur, v 

mesecih september in december, ko se je ustanoviteljski delež zmanjšal za 50%, pa 33 oziroma 26 ur. 

 

Delovanje redarske službe v letu 2014 

 

Iz poročila o poslovanju službe Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor za leto 2014, izhaja, da so 

redarji v okviru svojih pristojnosti izvajali nadzore z namenom preprečevanja vandalizma. Nadzori so se 

izvajali predvsem v popoldanskem in večernem času v okolici osnovnih šol in vrtcev v Zgornjem in 

Spodnjem Dupleku ter v Dvorjanah. Nadzori so se izvajali tudi na igrišču v Zimici in pri gramoznici v 

Dupleku. V poročilu so zapisali, da pri nadzoru kršitev niso zaznali, in da ni mogoče oceniti koliko 

nezakonitih ravnanj so s svojo navzočnostjo preprečili. 

 

Delovanje službe medobčinskega inšpektorata v letu 2014 

 

Iz poročila o poslovanju službe Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor za leto 2014, izhaja, da je 

inšpektor bil v občini praviloma prisoten štiri krat na mesec, v primeru prejetih prijav pa pogosteje. Ob 

vsakokratnem obisku na občinski upravi je inšpektor prevzel morebitne prijave občanov ter svojo prisotnost 

vpisal v, zato posebej namenjeno knjigo. Ob prijavah je inšpektor opravljal redne in kontrolne preglede po 

posameznih naseljih v skladu s pristojnostmi, ki mu jih podeljuje veljavna zakonodaja. Inšpektorji so opravili 

464 rednih/izrednih kontrol, izdali dva poziva za izjavo v inšpekcijskem postopku, izdali pet ureditvenih 

odločb, izdali 3 opozorila, izdali 4 sklepe, izdali 2 odredbi in 28 dokumentiranih korespondenc. 
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Pri pregledu izkazanih odhodkov smo preverili: 

 

 podlage za plačilo (zahtevke z odredbami za izplačilo),  

 skladnost zahtevkov z razdelilnikom med občinami za sofinanciranje skupnega organa po ključu 

ustanovitvenega deleža, 

 knjiženje kratkoročnih obveznosti do skupne občinske uprave in izvršenih plačil, 

 izstavitev zahtevka na Ministrstvo za javno upravo za sredstva po 26. čl. ZFO-1 (sofinanciranje v 

višini 50 % realiziranih odhodkov v letu 2014), 

 usklajenost stanja kratkoročnih obveznosti do skupne občinske uprave na dan 31.12.2014. 

 

Ugotovitve s priporočili in predlogi  

 

Ugotavljamo, da je skupna občinska uprava v letu 2014 izstavila občini 12 zahtevkov. Zneski na zahtevku so 

bili v skladu s predlogom proračuna in razdelilnikom med občinami za leto 2014. V obdobju od januarja do 

junija 2014 je znašal mesečni znesek 1.895,00 EUR, od 1.7.2014, ko se je delež občine zmanjšal iz 1,98% na 

0,99%, je obrok znašal 1.285,00 EUR. 

 

Januarski odhodek je bil zmanjšan za znesek poračuna, ki je izhajal iz manjše realizacije finančnega načrta 

odhodkov za leto 2013 in je namesto 1.895,00 EUR znašal 1.629,53 EUR. 

Ugotavljamo, da so bili vsi zahtevani obroki za leto 2014 pravočasno poravnani do 20. v tekočem mesecu. 

 

Javna služba inšpektorata in redarstva je, v skladu s 26. čl. Zakona o financiranju občin, sofinancirana s 

strani Ministrstva za javno upravo v višini 50% dejanskih odhodkov. Občina je izstavila zahtevek za 

sofinanciranje v višini 9.712,26 EUR. Ministrstvo za javno upravo je izdalo odredbo, s katero je določilo 

povračilo odhodkov v zahtevani višini. Povračilo je predvideno v dveh delih, in sicer prvi del v višini 

2.913,68 EUR do 30.6.2015 in drugi del v višini 6.798,58 EUR do 29.1.2016.   

Občina je obveznosti za leto 2014 poravnala do 31.12.2014, tako na dan 31.12.2014 ni bilo izkazano stanje 

kratkoročnih obveznosti do Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor. 

Med letom so bile obveznosti poravnane z zamudo, zato so bile občini zaračunane zamudne obresti v višini 

107,81 EUR. 

 

Priporočamo, da občina v prihodnje poravnava obveznosti na rok v skladu z Zakonom o izvrševanju 

proračuna in se s tem izogne plačilu zamudnih obresti in pripomore k plačilni disciplini.  

 

Občini predlagamo, da za področje izvajanja obvezne javne službe, v okviru organa skupne občinske 

uprave, za skupno opravljanje nalog občinske uprave na področju občinske inšpekcije in občinske 

redarske službe, sprejeme interni predpis. V internem predpisu naj občina opredeli organizacijo dela z 

vidika načina sodelovanja in načina spremljanja delovanja organa skupne občinske uprave.  
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5 NADZOR IV 
 

PP 19020108  - VRTEC KORENA – ekonomska cena 

PP 19020108 - Vrtec Korena - ekonomska cena je bila realizirana v višini 160.055,27 EUR, kar je 

100% načrtovanih odhodkov v proračunu občine za leto 2014.  
 

Nadzor smo izvajali v sestavi: 

  

 Albina Hojski Ilijevec – (vodja nadzora), 

 Breda Anžel (članica),  

 Nina Polanec (članica). 

 

Kraj in čas nadzora: prostori zavoda OŠ Korena, dne 20.5.2015, s pričetkom ob 16:30 uri. 

Nadzorovani organ: Občina Duplek, Osnovna šola Korena. 

 

Pri nadzoru so sodelovali predstavniki OŠ Korena: 

 Darko Rebernik, ravnatelj, 

 Darinka Lešnik, računovodkinja.  

In strokovna sodelavka v občinski upravi  

 Milena  Ropoša, višja svetovalka za družbene dejavnosti in splošne zadeve. 

 

Kot osnova za nadzor je bila na razpolago naslednja dokumentacija: 

 

 Zaključni račun proračuna Občine Duplek za leto 2014, 

 Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS 13/14), Uradni list 

RS, št. 104/2012, z dne 24.12.2012, 

 Zakon o izvrševanju proračunov republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS 14/15), Uradni list 

RS, št. 101/2013 z dne 9.12.2013, 

 Zakon o vrtcih (Zvrt), Uradni list RS št. 100/2005-UPB2, s spremembami, 

 Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, Uradni 

list RS, št. 97/2003, 77/2005, 120/2005, 

 Pogodba o izvrševanju in financiranju programov vzgoje in varstva predšolskih otrok ter tistega dela 

osnovnošolskega izobraževanja, ki ga financira občina za leto 2014, sklenjena 4.2.2014, 

 Dokumentacija o poslovanju  zavoda  OŠ Korena, enote vrtec Korena v letu 2014,  

 Računovodska dokumentacija in  

 Dodatna gradiva, ki so jih sodelujoči v nadzoru pripravili na vpogled. 

 

Pregled je bil izveden po metodah nadzora procesov. 

 

Nadzor v zavodu smo zaključili ob 20:00 uri. 

 

 

Povzetek pregleda PP 19020108 - Vrtec Korena - ekonomska cena 

V proračunu Občine Duplek za leto 2014 so, na PP 19020108 - Vrtec Korena - ekonomska cena, izkazani 

odhodki v višini 160.055,27 EUR iz naslova plačil občine Duplek za pokrivanje sorazmernega dela do polne 

ekonomske cene oskrbnin. 

 

Nadzor smo razdelili na dve področji, in sicer: 

 

 preveritev obračuna oskrbnin za vrtec, iz katerih izhaja direktna obremenitev občine za sorazmerni 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201096&stevilka=5014
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=2013101#!/Uradni-list-RS-st-101-2013-z-dne-9-12-2013
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=2013101#!/Uradni-list-RS-st-101-2013-z-dne-9-12-2013
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=2013101#!/Uradni-list-RS-st-101-2013-z-dne-9-12-2013
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del pokrivanja  razlike do polne ekonomske cene oskrbnin in  

 preveritev stroškov poslovanja vrtca s poudarkom na delitvi skupnih stroškov zavoda in evidentiranju 

na stroškovno mesto vrtec. 

 

Preveritev obračuna oskrbnin za vrtec 

 

Podlage za izkazane odhodke v Zaključnem računu občine Duplek, na PP 19020108 - Vrtec Korena - 

ekonomska cena, smo preverili na sedežu zavoda Osnovna šola Korena (v nadaljevanju zavod). 

Dokumentacijo za preveritev odhodkov je pripravila računovodkinja zavoda. 

Zavod je imel v letu 2014 tri oddelke predšolske vzgoje, in sicer en oddelek prve starostne skupine in dva 

oddelka druge starostne skupine. 

 

Pregled vpisanih otrok po opazovanih mesecih: 

 

Število vpisanih otrok po starostni skupini za dva vzorčna meseca 

obračuna oskrbnin Februar September 

Prva starostna skupina (bibe) 11 11 

Druga starostna skupina (muce, pikapolonice) 41 39 

Skupaj  52 50 

 

Podlage za obračun oskrbnin; 

 

Ekonomska cena, po kateri so se obračunavale oskrbnine v letu 2014, je sprejel občinski svet občine 

Duplek, na 16. redni seji, dne 18.10.2012, in sicer: 

 

 ekonomska cena za celodnevno varstvo za drugo starostno obdobje v vrtcih občine Duplek znaša 

333,08 EUR in velja od 1.11.2012; 

 ekonomska cena za celodnevno varstvo za prvo starostno obdobje v vrtcih občine Duplek znaša 

436,81 EUR, in velja od 1.11.2012; 

 za dneve odsotnosti otrok se prispevek staršev sorazmerno zniža, v odvisnosti od dnevnega stroška 

živil v ceni programa in razmerja med določenim plačilom za odsotnega otroka in najvišjim 

mesečnim plačilom starša, Prispevek za dan odsotnosti  se za vse tri obroke (zajtrk, kosilo in malica) 

zniža za 1,49 EUR. 

 

Ekonomska cena za izvajanje programov v vrtcu se izračuna v skladu s Pravilnikom o metodologij za 

oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo. Elementi za oblikovanje cen programov vrtca, 

ki se upoštevajo pri izračunu ekonomske cene so: stroški dela, stroški materiala, stroški storitev in stroški 

živil. 

 

Pogodba o izvrševanju in financiranju programov vzgoje in varstva predšolskih otrok ter tistega dela 

osnovnošolskega izobraževanja, ki ga financira občina za leto 2014, ki sta jo sklenila zavod in občina, v 

skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 ter iz njega izhajajočih 

navodil, je podlaga za zagotavljanje razlike med polno ekonomsko ceno programov in plačili staršev. 

Osnova za financiranje je sprejet proračun občine Duplek za leto 2014. 

 

V pogodbi je predviden znesek za financiranje predšolske vzgoje v višini 182.800,00 EUR, od tega v višini 

174.000,00 EUR predviden znesek za pokrivanje razlike med ekonomsko ceno programov in plačilom 

staršev. 

 

Odločba Centra za socialno delo, določa višino plačila oskrbnine, ki jo mora plačati starš za otroke, 

vključene v vrtec. V odločbi je na podlagi upravičenosti do znižanega plačila vrtca določena višina plačila za 

program vrtca v % od polne ekonomske cene programa. 
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Računovodkinja ima pooblastilo za dostop do e - podatkov na Centru za socialno delo (izpis poročilo o 

subvencijah) za vse vključene otroke v predšolsko vzgojo. Iz seznama »poročilo o subvencijah« so po 

EMŠO otroka razvidni naslednji podatki: 

 

 vrsta pravice (znižano plačilo vrtca),  

 številka odločbe z datumom veljavnosti od do,  

 višina subvencije izražena v % in 

 plačniki oskrbnine (starši, občina, ministrstvo). 

 

Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca (in so zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji), 

vrtec izstavi račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici, to je 77 % od določene ekonomske 

cene oskrbnine.  

 

Staršem pripada pravica do znižanega plačila vrtca od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge. Od 

1.9.2014 dalje se je pravica za znižano plačilo podelila za obdobje enega leta, torej do 31.8.2015.  

 

Preveritev obračuna oskrbnin smo izvedli na izbranem vzorcu otrok, vpisanih v program vrtca v letu 2014, in 

sicer za mesec februar in september; 

 

 Preverili smo ali so podatki v obračunu oskrbnin skladni s podatki iz Centra za socialno delo. 

 Na podlagi dejanske evidence o mesečni prisotnosti otrok smo preverili pravilnost upoštevanja 

dnevov odsotnosti v obračun oskrbnin.  

 Na računalniških izpisih obračuna oskrbnin »doplačilo k ceni programa-oskrbnine« za mesec  

februar in september 2014, smo preverili skladnost podatkov s podatki na računalniškem izpisu iz 

Centra za socialno delo »poročilo o subvencijah«.  

 Preverili smo podatke na izdanih računih staršem s podatki iz izpisa obračun oskrbnin »doplačila k 

ceni programa-oskrbnine«. 

 Preverili smo knjiženje terjatev do kupcev (kartica kupca-otroka). 

 Preverili smo knjiženje kratkoročnih terjatev do občine. 

 Preverili smo usklajenost izkazanih kratkoročnih terjatev zavoda do občine na dan 31.12.2014. 

 V poslovnih knjigah zavoda smo preverili skladnost evidentiranih prihodkov po načelu denarnega 

toka za leto 2014, z izkazanimi odhodki na PP v poslovnih knjigah občine.  

 

Preveritev stroškov poslovanja vrtca s poudarkom na delitvi skupnih stroškov zavoda na stroškovno 

mesto vrtec 

 

Preveritev stroškov poslovanja vrtca v letu 2014 smo izvedli na podlagi predloženih podatkov, ki jih zavod 

OŠ Korena izkazuje na ločenem stroškovnem mestu  – vrtec Korena. 

 

Navodila za delitev materialnih stroškov v zavodu OŠ Korena, na program predšolske vzgoje in 

osnovnošolskega izobraževanja so sestavni del Pogodbe o izvrševanju in financiranju programov vzgoje in 

varstva predšolskih otrok ter tistega dela osnovnošolskega izobraževanja, ki ga financira občina za leto 2014. 

Navodila za delite v stroškov je potrdil tudi svet zavoda, dne 19.3.2012. 

Iz navodil izhaja, da se: 

  

 materialni stroški, kot so voda, ogrevanje, varovanje in odvoz odpadkov, delijo med program 

osnovne šole in vrtca na podlagi števila vpisanih otrok v šolsko leto, 

 strošek elektrike deli na podlagi števila oddelkov. 

 

Zavod je pripravil predlog polne ekonomske cene. Občina je, na podlagi posredovanih podatkov, potrebnih 

za izračun ekonomske cene, le-to izračunala, v skladu z metodologijo. Ekonomska cena, ki se od leta 2012 ni 

spremenila, velja za vse vrtce v občini Duplek. 
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Nadzorni odbor se je, pri nadzoru stroškov poslovanja vrtca (ki se pokrivajo v okviru oskrbnine – ekonomske 

cene), omejil zgolj na delitev stroškov, ki jih zavod prepozna na podlagi zaračunanih dobav dobaviteljev 

(storitve, blago) in na zbirne mesečne obračune zavoda, kot so obračun porabe živil, obračun stroškov dela. 

Pri nabavi živil nismo preverjali postopkov izbire dobaviteljev (izvedbe javna naročila). 

 

Na podlagi izpisa bilance za leto 2014, ločeno za vrtec Korena, smo določili vzorec stroškov in v okviru njih 

preverili podlage (prejete račune in knjiženje na konte stroškov). 

 

V preglednici so razvidni izkazani stroški poslovanja vrtca in ustvarjeni prihodki iz naslova oskrbnin v letu 

2014: 

 

Postavka Promet v letu 2014 v EUR 

Prihodki              215.534,19    

Stroški               226.355,46    

Razlika -10.821,27 

 

Izkazana negativna razlika, iz naslova pripoznanih višjih stroškov, kot so prihodki na stroškovnem mestu 

vrtec, bremeni tekoče poslovanje zavoda.  

 

Pregled preveritve stroškov po kontih: 

 

Konto stroška 

Letni promet 

2014 v EUR 

Podlaga (ključ) za delitev stroškov 

preverjena na izbranem vzorcu 

računov 

460001 - stroški porabljenih živil 22.324,94 

glej opis izračuna sorazmernega dela 

stroška živil 

460003 - čistila in higienski material          1.143,60    število vpisanih otrok 

460004 - material za sprotno vzdrževanje          1.724,47    število vpisanih otrok 

460009 - poraba električne energije          2.960,96    število oddelkov 

461003 - telefon, ISDN             350,78    število vpisanih otrok 

461060 - odvoz smeti-              652,49    število vpisanih otrok 

461008 - voda             520,56    število vpisanih otrok 

461009 - varovanje objekta             288,65    število vpisanih otrok 

461017 - računalniške storitve             768,98    število vpisanih otrok 

461020  -zavarovalna premija             976,86    število vpisanih otrok 

Konti skupine 462 – stroški dela (plače in ostali 

stroški dela) 
    162.180,01 sistemizacija in letni delovni načrt;  

glej zapis pod stroški plač 

467000 - zamudne obresti             472,70    

dejanski izračun zamudnih obresti 

zaradi nepravočasno izplačanega 

drugega dela plačnih nesorazmerij 

Zajeti stroški v delno preveritev (na 

izbranem vzorcu dokumentov) 194.365,00  

Stroški vrtca v letu 2014 (podatek iz bilance 

za stroškovno mesto vrtec) 226.355,46  

Pregledano  86 %  
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Stroški porabljena živila (konto 460001) 

 

Stroški nabave živil se med letom po dobaviteljevih računih evidentirajo na stroškovno mesto osnovne šole 

in se konec leta v sorazmernem delu preknjižijo iz stroškovnega mesta osnovna šola (storno) na stroškovno 

mesto vrtec. Sorazmerni del stroška živil, ki odpade na vrtec se izračuna na podlagi zbirnih letnih podatkov, 

in sicer: 

 

Dnevne evidence o količinski porabi živil za pripravo treh obrokov (zajtrk, kosilo in malica), ki je odvisna 

glede na določen meni hrane in dejanskega števila prisotnosti otrok, se ovrednoti s cenami živil iz cenikov 

dobaviteljev. 

 

Skladnosti zaračunanih cen živil na računih nismo preverjali s cenami na  cenikih, na podlagi katerih so bili 

dobavitelji izbrani kot najugodnejši ponudniki. 

 

Mesečne evidence o vrednosti porabljenih živil za vrtec (seštevek dnevnih ovrednotenih evidenc). 

Izračunan letni znesek stroška živil za pripravo hrane za vrtec se izkaže kot strošek porabljenih živil na 

stroškovnem mestu vrtec (storno stroškovno mesto osnovna šola). 

 

V letu 2014 je znašal strošek porabljenih živil 52.605,04 EUR, od tega je izkazan sorazmerni del stroška na 

stroškovnem mestu vrtec, v višini 22.324,94 EUR, kar je 42,44%. 

 

Stroški dela (konti skupina 462) 

 

Sorazmerni delež (odvisno od potrjene sistemizacije delovnih mest oziroma predpisanih normativov ter 

letnega delovnega načrta), smo preverili z vpogledom v temeljnico knjiženja plač za mesec september in 

imenski seznam »drugi stroški dela«, na katerem so imena zaposlenih v vrtcu 100% in imena zaposlenih v 

vrtcu manj kot 10% (sorazmerni delež v skladu z normativi). 

Stroški dela zaposlenih v vrtcu so izkazani na podlagi dejanskega obračuna stroškov dela zaposlenih, ki 

imajo 100% delež zaposlitve na vrtcu in zaposlenih, ki imajo manjši delež zaposlitve. Plače zaposlenih z 

manjšim deležem zaposlitve, se financirajo za delo opravljeno za potrebe osnovne šole iz Ministrstva za 

izobraževanje, znanost in šport in za delo za potrebe vrtca iz proračuna občine Duplek. V zavodu je kar nekaj 

zaposlenih na delovnih mestih, ki opravljajo delo za osnovno šolo in vrtec in se njihovi  stroški dela delijo na 

osnovno šolo in vrtec, in sicer: pomočnica kuharice (50%), pomočnica vzgojiteljice (71%), računovodja 

(45%), vzdrževalec (40%), svetovalni delavec (5%), čistilka (50%),  poslovni sekretar (5%), vzgojiteljica 

(90%) in organizator prehrane (10%). 

 

Ugotovitve s priporočili 

 

1. Oskrbnine za predšolsko vzgojo 

 
Pri preveritvi podatkov, na podlagi katerih je bil izveden obračun oskrbnin za mesec februar in september 

2014, nismo ugotovili odstopanj med podatki iz uradno dostopnih evidenc Centra za socialno delo in 

podatki, ki so bili upoštevani pri mesečnem obračunu oskrbnin. 

 

Pri preveritvi vzpostavljenih knjigovodskih evidenc v poslovnih knjigah zavoda (knjiženje terjatev za 

oskrbnine do staršev, do občine in ministrstva in knjiženje plačil občine) nismo ugotovili nepravilnosti. 

  

Pri preveritvi usklajenosti izkazanih kratkoročnih terjatev zavoda do občine, na dan 31. 12. 2014, v višini 

25.682,86 EUR, med katerimi so tudi terjatve iz naslova oskrbnin vrtca v višini 9.894,57 EUR, smo 

ugotovili, da je stanje usklajeno (potrjen izpis odprtih postavk). 
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Iz analize kratkoročnih terjatev iz naslova obračunanih oskrbnin vrtca ugotavljamo sledeče: 

 

 na izpisu »odprti računi za leto 2014 vrtec Korena« je izkazano stanje odprtih postavk kratkoročnih 

terjatev do kupcev na dan 31.12.2014 v višini 9.894,57 EUR, od tega v višini 4.286,02 EUR terjatev 

iz naslova še ne zapadlih zaračunanih oskrbnin za mesec december 2014, 

 v stanju je za 5.608,55 EUR zapadlih terjatev, ki niso bile plačane v določenem roku plačila. V višini 

1.836,44 EUR je zapadlih do enega leta in v višini 3.773,11 EUR zapadlih terjatev nad enim letom, 

 zavod izvaja izterjavo zapadlih terjatev (telefonski klici) in neplačnike enkrat letno opomni na 

zapadle terjatve (zapis na računu za mesec avgust). Na podlagi odzivnega poročila prejetega 5. 6. 

2015 s strani ravnatelja Osnovne šole Korena, dodajamo pojasnilo, da se je izterjava zapadlih 

terjatev v letu 2014 izvedla štiri krat, kar je tudi ustrezno dokumentirano.  

 
Priporočamo, da zavod, v skladu s 4. členom Pogodbe o izvrševanju in financiranju programov vzgoje in 

varstva predšolskih otrok ter tistega dela osnovnošolskega izobraževanja, ki ga financira občina za leto 

2014, zapadle izkazane kratkoročne terjatve, iz naslova oskrbnin zaračunanih staršem, sprejme 

računovodsko usmeritev glede obravnavanja neplačanih terjatev.  

 

Priporočamo, da neplačnike, pri katerih je izterjava z vidika gospodarnosti upravičena, zavod preda v 

izvršbo.  

 

2. Materialni stroški poslovanja vrtca 

 

Ugotavljamo, da so izkazani stroški poslovanja vrtca za leto 2014 (preglednica pregled stroškov po kontih), 

ki smo jih zajeli v preveritev, bili izkazani v sorazmernem deležu, izračunanem na podlagi ključa, ki ga je 

določila občina v okviru priloženih navodil k Pogodbi o izvrševanju in financiranju programov vzgoje in 

varstva predšolskih otrok ter tistega dela osnovnošolskega izobraževanja, ki ga financira občina za leto 2014. 

Stroški porabljenih živil so ovrednoteni po cenah iz cenikov dobaviteljev, izbranih v postopku javnega 

naročila.  

 

Ugotavljamo, da so stroški dela zaposlenih na obeh stroškovnih mestih, tako osnovne šole kot vrtca, deljeni 

na podlagi določenih deležev po normativu (vidno iz seznama »drugi stroški dela«). Za vodenje vrtca ima 

ravnatelj pomočnico ravnatelja v deležu dve uri na teden. 

 

Ugotavljamo, da so izkazani stroški poslovanja vrtca Korena v letu 2014 znašali 226.355,46 EUR in so 

presegali izkazane prihodke v višini 215.534,19 EUR, za 10.821,27 EUR. Negativna razlika kaže na dejstvo, 

da sedanja ekonomska cena ne pokriva izkazanih stroškov. 

 

Zavod Osnovna šola Korena še ni imel notranje revizije poslovanja, zato v nadaljevanju navajamo pravne 

podlage za notranjo revizijo in njen pomen.  

 

Notranja revizija  

 

Proračunski uporabniki so dolžni, v skladu 101. členom Zakona o javnih financah (Ur. list RS 79/99 do 

109/2008) izvajati notranji nadzor. Podrobnejša navodila, za izvajanje notranjega revidiranja, najdemo v 

Pravilniku o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ organizirati 

notranjo revizijsko dejavnost.  

 

Na podlagi notranje revizije, ki bo, v okviru posameznih delnih revizijah, preverila računovodske izkaze in 

poslovanje zavoda, bodo podani izsledki predvsem o obstoju in delovanju notranjih kontrol na vseh 

področjih poslovanja in izsledki o skladnosti internih pravilnikov s področno zakonodajo in z obstoječo 

organizacijo ter procesi v zavodu. 
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Na podlagi notranje revizije bodo podane ugotovitve o pravilnosti poslovanja (tudi delitve stroškov med 

osnovno šolo in vrtcem) in izsledki o smotrnosti poslovanja (gospodarno, učinkovito in uspešno poslovanje 

zavoda). 

 

Priporočamo, da zavod OŠ Korena skupaj z ustanoviteljem, v skladu s predpisi, ki narekujejo notranjo 

revizijo, le-to izvaja.  

 

 

6 ZAKLJUČEK  
  
Na osnovi pregleda, izbranih postavk zaključnega računa proračuna občine Duplek za leto 2014, je 

nadzorni odbor sestavil poročilo o nadzoru. 

 
Postopki nadzora zaključnega računa Občine Duplek za leto 2014, so obsegali pridobivanje, 

pregledovanje in presojo podatkov o poslovanju občine, kakor tudi zapis ugotovitev s priporočili in 

predlogi.  

Ugotovitve s priporočili in predlogi za zapisane na koncu posameznega nadzora.  

Pregled proračunskih odhodkov je bil izveden na osnovi zasledovanja dogodkov vzorčno izbranih vplačil 

in izplačil, pri čemer smo preizkušali tudi skladnost z ustreznimi predpisi.  

 

Vse gradivo, ki so ga za potrebe nadzora pripravili uslužbenci občinskega urada, so v arhivu nadzornega 

odbora občine Duplek na sedežu občine. 

 

 

V skladu z 48. členom Statuta občine Duplek so občinski svet, župan ter organi porabnika proračunskih 

sredstev dolžni obravnavati poročilo nadzornega odbora. 

 

Nadzorni odbor v poročilu določa rok 30.10.2015, v katerem mora župan poročati o izvajanju  priporočil 

in predlogov zapisanih pod ugotovitvami posameznih nadzorov oziroma navesti razloge če priporočil in 

predlogov ni upošteval. 

 

 
 
 
PRILOGA:  
Izjava župana in svetovalca za finance o resničnosti navedenih podatkov v Zaključnem računu občine Duplek 
za leto 2014 
  
 
 
Poročilo o nadzoru prejmejo:  

 Mitja Horvat, župan Občine Duplek 

 Občinski svet Občine Duplek  
 

                                                                                                                          


