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Številka: 03202-2/2016 
Datum:   30.03.2017 
 

 
 
 

POROČILO NADZORNEGA ODBORA  
O PREGLEDU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA  

OBČINE HOČE-SLIVNICA ZA LETO 2015 
 

 
 
Nadzorni odbor Občine Hoče-Slivnica je  poročilo o pregledu zaključnega računa pro-
računa Občine Hoče-Slivnica za leto 2015 oblikoval na svoji 7. redni seji,  dne 
28.02.2017. Poročilo je oblikoval na podlagi lastnih ugotovitev, na osnovi pregleda 
zahtevane dokumentacije in Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Hoče-
Slivnica za leto 2015 ter na podlagi odgovorov, mnenj in pripomb občinske uprave, 
danih v fazi pregleda dokumentacije zaključnega računa. 
 
Poročilo je končni akt. 
 
 
Nadzorni odbor Občine Hoče-Slivnica v sestavi: 
 

Drago Žura - predsednik 
Marijan Frangež - podpredsednik 
Karmen Meznarič - članica 
Danica Haložan - članica 
Branko Falež - član 
 

Predmet nadzora: Zaključni račun proračuna Občine Hoče-Slivnica za leto 2015. 
 
Poročevalec: Drago Žura. 
 
 
Ime nadzorovanega organa: Občina Hoče-Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče. 

 

Datum nadzora: nadzor je bil opravljen od 02.06.2016 do 23.12.2016. 
 
 
 
UVOD 
 
I. OSNOVNI PODATKI O NADZOROVANEM ORGANU 
 
a) Organi in organiziranost ter število zaposlenih  
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Občina Hoče-Slivnica ima 11.235 prebivalcev. Občina je pravna oseba javnega prava. Organi obči-
ne so župan, občinski svet in nadzorni odbor.  
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine in šteje 
19 članov.  
Župan občine predstavlja in zastopa občino, vodi občinsko upravo in je odgovoren za izvrševanje 
proračuna občine. 
Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Ima 5 članov, ki jih je ime-
noval občinski svet. Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti: 
- opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, 
- nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna, 
- nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. 
 
Občina Hoče-Slivnica ima neposredne in posredne uporabnike proračuna. 
 
Občina deluje na naslednjih pravnih osnovah: 
- Zakon o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij, 
- Zakon o lokalni samoupravi, 
- Zakon o javnih financah, 
- Zakon o izvrševanju proračuna, 
- Zakon o financiranju občin, 
- Statut Občine Hoče Slivnica in drugi splošni akti občine. 
 
Obveznosti občine na različnih področjih njenega dela določajo številni področni zakoni in podza-
konski akti, ki jih mora občina upoštevati pri izvajanju svojih nalog. 
 
Število zaposlenih je 26. 
 
b) Opis področij dela, pristojnosti in odgovornosti z navedbo odgovorne osebe med 

opravljanjem nadzora in odgovorne osebe v času, na katerega se nadzor nanaša 
 
Občina Hoče-Slivnica 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. 
Naloge občine so opredeljene v 7. členu Statuta Občine Hoče-Slivnica.  
 
Obveznosti občine na različnih področjih njenega dela določajo številni področni zakoni in podza-
konski akti, ki jih mora občine upoštevati pri izvajanju svojih nalog. 
Odgovorna oseba med opravljanjem nadzora in odgovorna oseba v času, na katerega se nadzor 
nanaša je župan Marko Soršak. 
 
c) Sodelovanje med odborom in nadzorovanim organom med opravljanjem nadzo-

ra 
 
Brez pripomb; vzorno. 

 
II. PRAVNA PODLAGA 
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Pregled je opravljen na podlagi 43. člen Statuta Občine Hoče-Slivnica (MUV, št. 6/2010, 19/2010),   
Poslovnika o delu NO Občine Hoče-Slivnica (MUV, št. 12/2015) in sklepa o izvedbi nadzora z dne 2. 
6. 2016. 
 
 
III. SKLEP O IZVEDBI NADZORA 
 
Nadzorni odbor Občine Hoče-Slivnica je na svoji 5. redni seji, dne 2. 6. 2016, obravnaval in potrdil 
naslednje sklepe:  
 

SKLEP ŠT. 3 
Nadzorni odbor sprejme sklep o nadzoru Zaključnega računa proračuna Občine Hoče-
Slivnica za leto 2015 v celoti. 
Podrobno se pregledajo naslednja področja: 
- izplačila dodatkov za stalno pripravljenost, 
- pregled finančnega poslovanja OŠ Franca Lešnika Vuka v Slivnici in OŠ Dušana Flisa 
Hoče, 
- izvajanje šolskih prevozov, 
- izvedba razpisa za dodelitev sredstev subvencij za samozaposlitev v letu 2015. 

 
 

SKLEP ŠT. 4 
Nadzorni odbor pooblašča: 
-  Danico Haložan za izvedbo nadzora: splošni del Zaključnega računa proračuna Obči-
ne Hoče-Slivnica za leto 2015 in izplačila dodatkov za stalno pripravljenost. 
-  Karmen Meznarič za izvedbo nadzora: pregled finančnega poslovanja OŠ Franca 
Lešnika Vuka v Slivnici, 
-   Draga Žuro za izvedbo nadzora: pregled finančnega poslovanja OŠ Dušana Flisa 
Hoče, 
-   Branka Faleža za izvedbo nadzora: izvajanje šolskih prevozov, 
-   Marjana Frangeža za izvedbo nadzora: razpis za dodelitev sredstev subvencij za 
    samozaposlitev v letu 2015. 

 
 
IV. NAMEN IN CILJI  NADZORA  
 
Nadzorni odbor je pregledal Zaključni račun proračuna za leto 2015 z namenom: 
 

- preveriti finančno poslovanje občine kot pravne osebe; 
- ugotoviti, ali so gibanja sredstev in stanja sredstev in obveznosti pravilno izkazana; 
- ugotoviti, ali so podatki v zaključnem računu skladni s podatki v poslovnih knjigah, ali so 

poslovne knjige pravilno vodene, ali je računovodstvo vodeno skladno z veljavnimi predpisi; 
- poročati o morebitnih ugotovljenih nepravilnostih; 
- dati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje. 

 
 
Nadzorni odbor je v okviru pregleda zaključnega računa pregledal naslednja področja in/ali po-
stavke: 
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- izplačila dodatkov za stalno pripravljenost, 
- pregled finančnega poslovanja OŠ Franca Lešnika Vuka v Slivnici in OŠ Dušana Flisa Hoče, 
- izvajanje šolskih prevozov, 
- izvedba razpisa za dodelitev sredstev subvencij za samozaposlitev v letu 2015. 
 

 
UGOTOVITVENI DEL 

 
 
I. PREDMET NADZORA 
 

1. Preverjanje letnega poročila in zaključnega računa proračuna za leto 2015 
 
Nadzor je na podlagi pooblastila opravila članica NO Danica Haložan. 
 
Cilj pregleda je preveritev: 

1. ali sta letno poročilo in zaključni račun proračuna sestavljena v skladu z določili Zakona o 

javnih financah (odslej ZJF), Zakona o računovodstvu (odslej ZR), Navodila o pripravi za-

ključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila 

o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (odslej Na-

vodila) in Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in 

druge osebe javnega prava (odslej Pravilnik); 

2. ali  so predpisane obrazložitve dovolj podrobne, pregledne ter zagotavljajo primerno podla-

go za presojo o učinkoviti in pravilni porabi proračunskih sredstev; 

3. ali so dovolj podrobno obrazložena odstopanja od planiranih podatkov, 

4. ali je bil akt o zaključnem računu objavljen v uradnem glasilu občine.  

 
Točka 1 
Zaključni račun je akt občine, v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi pre-
jemki  ter odhodki in drugi izdatki občine za preteklo leto.  
 
Zaključni račun proračuna sestavljajo: 

- splošni del zaključnega računa proračuna, 

- posebni del zaključnega računa proračuna in  

- obrazložitve zaključnega računa proračuna. 
 

Splošni del sestavljajo naslednji računi: 
- bilanca prihodkov in odhodkov, 

- račun finančnih terjatev in naložb in 

- račun financiranja.  

V bilanci prihodkov in odhodkov v splošnem delu so razvidni podatki o posameznih prihodkih po 
izvoru in odhodkih po vrsti porabe. Spremljanje prihodkov in odhodkov je predpisano z enotnim 
kontnim načrtom. Iz bilance iz splošnega dela proračuna so razvidni skupni podatki o davčnih, ne-
davčnih, kapitalskih prihodkih, donacije, transferni prihodki. Odhodki pa so spremljani po tekočih 
odhodkih, tekočih transferih, investicijskih odhodkih in investicijskih transferih.  
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Posebni del proračuna predstavljajo realizirani finančni načrti neposrednih uporabnikov. Pri tem se 
uporablja programsko klasifikacijo proračuna. 
Pri pregledu splošnega dela zaključnega računa se ugotavlja, da tabela v prilogi zagotavlja po-
drobno členitev prihodkov in odhodkov sprejetega proračuna za leto 2015, veljavnega proračuna 
za leto 2015, realiziranega proračuna za leto 2014 in realiziranega proračuna za leto 2015 z indek-
si. Členitev je prikazana po analitičnih kontih skupin 7 in 4 iz bilance prihodkov in odhodkov ter 
računa finančnih terjatev in naložb ter kontih razreda 5 iz računa financiranja. Občinska uprava je 
pri pripravi poročil upoštevala priporočilo NO iz predhodnega leta, da se pri pripravi gradiva za 
zaključni račun uporabi standardiziran izpis za splošni del proračuna, ki ga zagotavlja aplikacija 
APPrA po najmanj štirimestnih analitičnih kontih. V računu C, koloni 3 »veljavni proračun 
2015« se izkazuje v vrstici XII. Stanje sredstev na računih na dan 31.12. preteklega 
leta v višini 0,00. Veljavni plan proračuna za leto 2015 zaradi tega ni usklajen. 
Pri pregledu posebnega dela proračuna je pri gradivu za sprejem zaključnega računa za leto 2015 
priložena tabela, ki zagotavlja podrobno členitev odhodkov po proračunskih uporabnikih po pro-
gramski klasifikaciji proračuna in analitičnih kontih sprejetega proračuna za leto 2015, veljavnega 
proračuna za leto 2015, realiziranega proračuna za leto 2014 in realiziranega proračuna za leto 
2015 z indeksi. Tudi pri pripravi gradiva za posebni del proračuna se je upoštevalo priporočilo NO, 
da se pri pripravi gradiva za zaključni račun uporabi standardiziran izpis za splošni del proračuna, 
ki ga zagotavlja aplikacija APPrA po najmanj štirimestnih analitičnih kontih. 
 
Točka 2 
Sestavni del zaključnega računa so tudi obrazložitve, ki obsegajo: 

- obrazložitev splošnega dela, 

- obrazložitev posebnega dela, 

- obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov (odslej NRP), 

- obrazložitev podatkov iz bilance stanja 

- upravljanje likvidnosti (denarnih sredstev) sistema enotnega zakladnega računa. 

Pri pregledu obrazložitev zaključnega računa za leto 2015 se ugotavlja sledeče: 
- gradivo obrazložitev splošnega dela proračuna vsebuje predpisane elemente, kot to določa 

7. člen Navodil, dovolj podrobno so opisani in obrazloženi predvideni in realiziran prihodki 

in drugi prejemki ter predvideni in realizirani odhodki in drugi izdatki iz bilance prihodkov in 

odhodkov (račun A),  računa finančnih terjatev in naložb (račun B) ter računa financiranja 

(račun C),  

- ugotavlja pa se, da pri obrazložitvi splošnega dela zaključnega računa proraču-

na za leto 2015, ni upoštevano določilo v 2. točki 7. člena Navodil in 3. točke 9. 

člena Navodil, da mora biti obrazložen proračunski presežek ali primanjkljaj, ki 

pa mora biti tudi razčlenjen na presežek iz namenskih prihodkov proračuna in 

ostalih prihodkov, kot to določa 44. člen ZJF, s tem je omogočeno, da se ob kon-

cu leta neporabljena namenska denarna sredstva na računih proračuna pravilno 

prenesejo v proračun tekočega leta, hkrati pa se tudi ugotovi morebitno notra-

nje zadolževanje proračuna; 

- gradivo obrazložitev posebnega dela proračuna vsebuje vse predpisane elemente, kot to 

določa 2. člen Navodil, podrobno so opisani vsi podatki iz računa A,  računa B in računa C; 

- obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov je podana po posameznih projektih; 

- obrazložitev podatkov iz bilance stanja je prav tako dovolj podrobna in pregledna; 
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- obrazložitev podatkov o upravljanju enotnega zakladnega računa občine je dovolj podrobna 

in pregledna. 

Točka 3 
Pri pregledu podatkov iz gradiva za obravnavo zaključnega računa proračuna Občine Hoče – Sliv-
nica za leto 2015, se ugotavlja sledeča zbirna odstopanja od planiranih podatkov: 
 

                                                                                                           
VIRI SREDSTEV ZA FINANCIRANJE 
PRORAČUNA 2015 

Veljavni plan 
proračuna 

2015 

Realizacija 
proračuna 

2015 

IND 
RE/VP 

 

1.TEKOČI  PRIHODKI ZA LETO 2015 7.184.591,04 7.136.685,69 99 

2.KAPITALSKI PRIHODKI ZA LETO 2015 159.588,96 43.844,49 27 

3.TRANSFERNI PRIHODKI ZA LETO 2015 4.587.971,20 4.814.472,23 105 

4.PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 275.000,00 471.991,30 172 

5. OSTANEK SREDSTEV IZ LETA 2014 962.215,92 962.215,92 100 

6. NAJETI DOLGOROČNI KREDITI 2015 0 0  

Skupaj razpoložljiva sredstva za izvrše-
vanje proračuna za leto 2015 

13.169.367,12 13.429.209,63 102 

    

PORABA SREDSTEV PRORAČUNA ZA 
LETO 2015 

   

1. TEKOČI ODHODKI IN TEKOČI TRANSFERI 5.481.449,10 5.098.508,78 93 

2. INVESTICIJSKI ODHODKI IN INVEST. 
TRANSFERI  

7.296.940,62 6.986.276,27 96 

3. ODPLAČILA KREDITOV 390.977,40 390.977,40 100 

Skupaj poraba proračuna za leto 2015 13.169.367,12 12.475.762,45 95 

OSTANEK SREDSTEV 31.12.2015  953.447,18  

 
Večja negativna odstopanja od planiranih podatkov je zaznati pri kapitalskih prihodkih za leto 
2015. Ta odstopanja pa zaradi višine zneskov niso imela večjega vpliva na izvrševanje proračuna. 
Pri pregledu obrazložitev odstopanj se ugotavlja, da so dovolj podrobno in argumentirano obrazlo-
žene.  
Prerazporejanje sredstev med posameznimi postavkami je v skladu s pooblastili, ki so določena z 
Odlokom o proračunu Občine Hoče – Slivnica za leto 2015 in so podrobno opisana v obrazložitvah. 
 
Točka 4 
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Hoče – Slivnica za leto 2015 je bil objavljen v Med-
občinskem uradnem vestniku  30. 5. 2016, številka 10/2016. 
 
Povzetek ugotovitev: 

- gradivo za obravnavo in sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Hoče – Slivnica za 

leto 2015 je bilo pravočasno pripravljeno in posredovano, 

- gradivo je dovolj podrobno in strokovno pripravljeno, da je omogoča celovit pregled nad 

poslovanjem Občine Hoče – Slivnica v letu 2015 in presojo o učinkoviti ter pravilni porabi 

proračunskih sredstev, 

- pri tabelarnem delu gradiva je občinska uprava, upoštevala priporočilo NO, da se izpisi pri-

pravijo v aplikaciji APPrA, ki omogoča standardizirane izpise za proračun, 
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- iz pregleda splošnega dela proračuna in primerjave z veljavnim planom prora-

čuna za leto 2015, je razvidno, da planirani podatki niso usklajeni, manjka osta-

nek sredstev na računu iz preteklega leta, 

- pri obrazložitvi splošnega dela zaključnega računa proračuna za leto 2015, ni 

upoštevano določilo v 2. točki 7. člena Navodil in 3. točke 9. člena Navodil, da 

mora biti obrazložen proračunski presežek ali primanjkljaj, ki pa mora biti tudi 

razčlenjen na presežek iz namenskih prihodkov proračuna in ostalih prihodkov, 

kot to določa 44. člen ZJF, s tem je omogočeno, da se ob koncu leta neporablje-

na namenska denarna sredstva na računih proračuna pravilno prenesejo v pro-

račun tekočega leta, hkrati pa se tudi ugotovi morebitno notranje zadolževanje 

proračuna, 

- pri pregledu obrazložitev odstopanj se ugotavlja, da so dovolj podrobno in argumentirano 

obrazložene, 

- akt o zaključnem računu proračuna je bil javno objavljen v Medobčinskem uradnem vestni-

ku, po potrditvi na občinskem svetu. 

 
2. PREVERITEV IZPLAČILA DODATKOV ZA STALNO PRIPRAVLJENOST 

 
Pri pregledu splošnega dela proračuna, v računu A – Bilanca prihodkov in odhodkov, je pri kontu 
4000 – Plače in dodatki, iz analitičnega prikaza razvidno, da je občina izplačevala v letu 2015 samo 
dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost v višini 18.112,83 EUR.  
 
Poročilo pripravila: 
DANICA HALOŽAN 

 

 

ODZIVNO POROČILO 
 
1. Ugotovitev v poročilu: "V računu C, koloni 3 >veljavni proračun 2015< se izkazuje v vrstici XII. 
Stanje sredstev na računih na dan 31.12. preteklega leta v višini 0,00. Veljavni plan proračuna za 
leto 2015 zaradi tega ni usklajen." - Ugotovitev, da stanje sredstev ni zapisano drži, vendar ne gre 
za dejansko neusklajenost in je stanje enako kot v sprejetem proračunu, ampak je pri izpisu splo-
šnega dela ZR prišlo do napake. 
 
2. Ugotovitev v poročilu: "ugotavlja pa se, da pri obrazložitvi splošnega dela zaključnega računa 
proračuna za leto 2015, ni upoštevano določilo v 2. točki 7. člena Navodil in 3. točki 9. člena navo-
dil, da mora biti obrazložen proračunski presežek ali primanjkljaj, ki pa mora biti tudi razčlenjen na 
presežek iz namenskih prihodkov proračuna in ostalih prihodkov, kot to določa 44. člen ZJF, s tem 
je omogočeno, da se ob koncu leta neporabljena namenska denarna sredstva na računih proraču-
na pravilno prenesejo v proračun tekočega leta, hkrati pa se tudi ugotovi morebitno notranje za-
dolževanje proračuna;" - navedeno bo upoštevano pri pripravi ZR za l. 2016. 
 
Pripravila:  
Janja Šijanec, dipl. ekon. 
Višja svetovalka za finance in proračun 
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II. PREDMET NADZORA 
 
Pregled finančnega poslovanja OŠ Dušana Flisa Hoče                      
 
Nadzor je na podlagi pooblastila opravil predsednik NO Drago Žura  
 
Cilj nadzora je bil pregled porabe sredstev, ki jih namenja Občina Hoče-Slivnica za delovanje 
Osnovne šole Dušana Flisa v Hočah; predvsem nadstandardne programe. 
 
Dokumenti, ki so bilo osnova za predmet nadzora so: 
Odlok o proračunu Občine Hoče-Slivnica (s splošnim in posebnim delom) za leto 2015 
Zaključni račun proračuna za leto 2015 (s prihodki, odhodki in posebnim delom) 
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
Izhodišča za pripravo proračuna občine za leto 2015 s strani Osnovne šole Dušana Flisa Hoče 
Dokumentacija Osnovne šole Dušana Flisa Hoče (predračuni, zahtevki, ponudbe, …) 
 
Postavke po proračunu 2015 
 

0912110   
Sredstva za plače in prispevke OŠ 
Hoče 97.300,00  

  413300 
Tekoči transferi v javne zavode - sredstva 
za plače in druge izdatke zaposlenim 83.600,00  

  413301 
Tekoči transferi v javne zavode - sredstva 
za prispevke delodajalcev 13.700,00  

 
Postavke po zaključnem računu 2015 
 
0912110   Sredstva za plače in prispevke OŠ Hoče  90.380,59 

  413300 
Tekoči transferi v javne zavode - sredstva 
za plače in druge izdatke zaposlenim  79.879,62 

  413301 
Tekoči transferi v javne zavode - sredstva 
za prispevke delodajalcev  10.500,97 

 
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) opredeljuje v svojem 82. členu 
sredstva, ki jih zagotavlja lokalna skupnost za delovanje šol. 

b) Sredstva lokalne skupnosti 
 

82. člen 
(šole) 

Iz sredstev lokalne skupnosti se v skladu z normativi in standardi zagotavljajo: 
- sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne in glasbene šole in 

druge materialne stroške, razen materialnih stroškov iz 81. člena osnovnim šolam, 
- glasbenim šolam sredstva za nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, 
- sredstva za prevoze učencev osnovne šole v skladu s 56. členom zakona o osnovni šoli, razen 

za prevoze učencev s posebnimi potrebami ob pouka prostih dnevih, 



 

9 

 

- sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme, javnim osnovnim in glasbenim 
šolam, 

- sredstva za dodatne dejavnosti osnovne šole in 
- sredstva za investicije za osnovne šole, glasbene šole in organizacije za izobraževanje odraslih 

ter del sredstev za investicije v šolstvo narodne skupnosti. 

Če je ustanovitelj javne gimnazije mestna občina, se zagotavljajo iz sredstev mestne 
občine sredstva za investicije, investicijsko vzdrževanje in del sredstev za materialne stroške v 
skladu s pogodbo. 
 
V skladu s 66. členom ZOFVI svet staršev predlaga nadstandardne programe in daje soglasje k 
predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah. 

66. člen 
(svet staršev) 

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javnem vrtcu oziroma šoli oblikuje 
svet staršev. Tehnično in finančno podporo za delovanje sveta staršev zagotavlja vrtec oziroma 
šola. 

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki 
ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. 

Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj. 

Svet staršev: 
- predlaga nadstandardne programe, 
- daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah, 
- sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca oziroma šole, vzgojnega načrta, pri 

pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu; 
- daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja, 
- razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki, 
- obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, 
- voli predstavnike staršev v svet vrtca oziroma šole in druge organe šole; 
- lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje; 
- v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine, 
- opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi. 

Sveti staršev se lahko povežejo v lokalne oziroma regionalne aktive svetov staršev. 
Lokalni oziroma regionalni aktivi svetov staršev lahko ustanovijo nacionalno zvezo aktivov. 
 
V skladu s 61. členom vzgojiteljski, učiteljski oziroma predavateljski zbor predlaga uvedbo nad-
standardnih in drugih programov ter dejavnosti. 

61. člen 
(vzgojiteljski, učiteljski oziroma predavateljski zbor) 
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Vzgojiteljski, učiteljski oziroma predavateljski zbor sestavljajo strokovni delavci javnega 
vrtca oziroma šole. 

Vzgojiteljski, učiteljski oziroma predavateljski zbor: 
- obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom, 
- daje mnenje o letnem delovnem načrtu, 
- predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti, 
- odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v skladu s predpi-

si, 
- daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja, 
- daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih ravnatelja, 
- odloča o vzgojnih ukrepih in 
- opravlja druge naloge v skladu z zakonom. 
 
 
V skladu z 49. členom ZOFVI ravnatelj oblikuje predlog nadstandardnih programov. 

b) Ravnatelj 
 

49. člen 
(pristojnosti ravnatelja) 

Pedagoški vodja in poslovodni organ javnega vrtca oziroma šole je ravnatelj. Ravnatelj 
opravlja naslednje naloge: 
- organizira, načrtuje in vodi delo vrtca oziroma šole, 
- pripravlja program razvoja vrtca oziroma šole, 
- pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovoren za njegovo izvedbo, 
- je odgovoren za uresničevanje pravic otrok ter pravic in dolžnosti učencev, vajencev, dijakov, 

študentov višje šole in odraslih, 
- vodi delo vzgojiteljskega, učiteljskega in predavateljskega zbora, 
- oblikuje predlog nadstandardnih programov, 
- spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev, 
- organizira mentorstvo za pripravnike, 
- prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu vzgojiteljev oziroma učiteljev, spremlja njihovo 

delo in jim svetuje, 
- predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive, 
- odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede, 
- spremlja delo svetovalne službe, 
- skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelo-

vanja), 
- obvešča starše o delu vrtca oziroma šole in o spremembah pravic in obveznosti učencev, va-

jencev in dijakov, 
- spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev, vajencev oziroma dijakov ter študentov višje 

šole, 
- odloča o vzgojnih ukrepih, 
- zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov, 
- zastopa in predstavlja vrtec oziroma šolo in je odgovoren za zakonitost dela, 
- določa sistemizacijo delovnih mest, 
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- odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev, 
- skrbi za sodelovanje šole s šolsko zdravstveno službo in 
- je odgovoren za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo in pripravo letnega 

poročila o samo-evalvaciji šole oziroma vrtca, 
- opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi. 

Če se javni vrtec oziroma šola oblikuje kot organizacijska enota, opravlja ravnatelj 
funkcijo pedagoškega vodje organizacijske enote. Če je javni vrtec oziroma šola ustanovljena kot 
organizacijska enota druge pravne osebe javnega prava oziroma v primerih iz tretjega odstavka 
42. člena, se z ustanovitvenim aktom določi, katere naloge bo poleg funkcije pedagoškega vodje 
še opravljal ravnatelj. 

Ravnatelj lahko za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti in za 
nadomeščanje v času odsotnosti pisno pooblasti delavca javnega vrtca oziroma šole. 
 
Zadnjo besedo o uvedbi nadstandardnih programov pa ima v skladu z 48. členom ZOFVI svet šole. 

48. člen 
(pristojnosti sveta) 

Svet javnega vrtca oziroma šole imenuje in razrešuje ravnatelja vrtca oziroma šole, 
sprejema program razvoja vrtca oziroma šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, 
sprejme letno poročilo o samoevalvaciji šole oziroma vrtca, odloča o uvedbi nadstandardnih in 
drugih programov, obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki, odloča o 
pritožbah v zvezi s statusom vajenca, dijaka, študenta višje šole in odraslega kot drugostopenjski 
organ, če z zakonom ni določeno drugače, o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in 
odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski, 
učiteljski, andragoški oziroma predavateljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat 
zaposlenih, svet staršev, skupnost učencev, vajencev, dijakov ali študentov in opravlja druge 
naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi. 

Predstavniki skupnosti dijakov imajo pravico sodelovati pri delu sveta, ko ta obravnava 
zadeve, ki se nanašajo na položaj dijakov ali ko obravnava zadeve, ki jih je v obravnavo predložila 
skupnost dijakov. 

Delavec ima pravico vložiti pritožbo na svet javnega vrtca oziroma šole v primerih, ko 
lahko v skladu z zakonom, ki ureja delavna razmerja, zahteva sodno varstvo pred pristojnim 
sodiščem. 
Rok za vložitev pritožbe je osem dni od dneva, ko v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, 
teče rok za vložitev zahteve za sodno varstvo. Svet javnega vrtca oziroma šole mora o pritožbi 
delavca odločiti v 30 dneh od vložitve pritožbe. 

Če delavec ni zadovoljen z dokončno odločitvijo sveta javnega zavoda oziroma šole 
oziroma le-ta ne odloči v roku iz prejšnjega odstavka, lahko delavec v roku 30 dni zahteva sodno 
varstvo pred pristojnim delovnim sodiščem. 

Ne glede na določbe tretjega in četrtega odstavka tega člena lahko delavec uveljavlja 
pravice neposredno pred pristojnim sodiščem v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja. 
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Kot se vidi iz zakonodaje je v proces priprave in potrditve nadstandardnih programov vključenih 
več organov šole (svet staršev, VUP zbor, ravnatelj in svet šole) in posredno tudi lokalna skupnost, 
ki zagotavlja delež sredstev za izvajanje nadstandardnih programov. 
Tako je bilo za leto 2015 v proračunu zagotovljeno 97.300,00 EUR in kot izhaja iz zaključnega 
računa proračuna porabljeno 90.380,59 EUR. 
Sredstva so bila predvidena za plače in druge izdatke zaposlenim (83.600 EUR) in sredstva za pri-
spevke delodajalcev (13.700 EUR). 
 
V konkretnem primeru lokalna skupnost zagotavlja del sredstev za plače, druge izdatke in za pri-
spevke delodajalca za strokovne delavce in tehnično osebje, ki izvajajo nadstandardne programe. 
Tako se zagotovi med 9,1 in 31,8 odstotkov plače in s plačo povezanimi stroški šole za 5 strokov-
nih delavcev, ki izvajajo nadstandardni program tujega jezika in računalništva (skupaj 0,864 ose-
be) in med 50 in 100 odstotki plače in s plačo povezanimi stroški šole za 6 tehničnih delavcev (ku-
harji, skupaj 4 osebe). 
 
Poenostavljeno rečeno lokalna skupnost zagotavlja sredstva za enega strokovnega delavca za po-
dročje tujih jezikov in računalništva in 4 tehnične delavce v kuhinji, vse v skladu s standardi in 
normativi. 
 
Ob pregledu dokumentacije na občini gre ugotoviti, da občina ne razpolaga z dokumentacijo šole, 
ki je podlaga za uvedbo nadstandardnih programov, kot tudi da občina nima možnosti sodelovanja 
pri vsebinski pripravi nadstandardnih programov. Prav tako starši otrok, ki se udeležujejo nadstan-
dardnih programov, ne vedo, da lokalna skupnost dejansko zagotavlja sredstva za izvajanje nad-
standardnih programov. 
 
Poročilo pripravil: 
DRAGO ŽURA 
 
 
ODZIVNO POROČILO 
Cilj nadzora je bil pregled porabe sredstev, ki jih namenja Občina Hoče-Slivnica za delovanje OŠ 
Dušana Flisa Hoče, predvsem nadstandardne programe. 
V uvodnem delu navajate dokumente, ki so bili osnova za predmet nadzora in citirate zakonodajo, 
kako poteka priprava predloga in potrditev nadstandardnih programov. Z vsem zapisanim se stri-
njamo, razen z zadnjim odstavkom, kjer navajate: »Ob pregledu dokumentacije na občini gre ugo-
toviti, da občina ne razpolaga z dokumentacijo šole, ki je podlaga za uvedbo nadstandardnih pro-
gramov, kot tudi da občina nima možnosti sodelovanja pri vsebinski pripravi nadstandardnih pro-
gramov. Prav tako starši otrok, ki se udeležujejo nadstandardnih programov, ne vedo, da lokalna 
skupnost dejansko zagotavlja sredstva za izvajanje nadstandardnih programov«. 
 
Iz šole na občino vsako leto pošljemo predlog za nadstandardne programe, ki je podlaga za izdajo 
soglasja k predlagani sistemizaciji delovnih mest za nadstandardni program OŠ Dušana Flisa Hoče 
s strani občine. Za šolsko leto 2016/2017 je bil podan predlog na občino 06.07.2016 in obravnavan 
na redni seji občinskega sveta dne 28.09.2016. Prav tako so z nadstandardnim programom kot 
delom letnega delovnega načrta seznanjeni predstavniki občine v svetu zavoda, ki letni delovni 
načrt tudi potrjujejo. 
 
Starši otrok, ki se udeležujejo nadstandardnih programov so bili seznanjeni, da lokalna skupnost 
dejansko zagotavlja sredstva za izvajanje nadstandardnih programov na septembrskem sestanku 
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sveta staršev, ko starši nadstandardni program tudi posebej potrjujejo s sklepom in kot predstav-
niki prenašajo informacije ostalim staršem v oddelku. 
 
Lahko pa v bodoče staršem še dodatno povemo, da je sodelovanje z lokalno skupnostjo dobro in 
da le ta zagotavlja sredstva za izvajanje nekaterih nadstandardnih programov. 
 
Pripravil: 
Alojz Velički, ravnatelj OŠ Dušana Flisa Hoče 
 
 
III. PREDMET NADZORA 
 
Pregled finančnega poslovanja OŠ Franca Lešnika Vuka Slivnica                      
 
Nadzor je na podlagi pooblastila opravila članica NO Karmen Meznarič.  
 
Cilj nadzora je bil pregled porabe sredstev, ki jih namenja Občina Hoče-Slivnica za delovanje 
Osnovne šole Franca Lešnika - Vuka v Slivnici; predvsem nadstandardne programe. 
 
Dokumenti, ki so bilo osnova za predmet nadzora so: 
 
- odlok o proračunu Občine Hoče-Slivnica (s splošnim in posebnim delom) za leto 2015 
 
- zaključni račun proračuna za leto 2015 (s prihodki, odhodki in posebnim delom) 
 
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
 
- izhodišča za pripravo proračuna občine za leto 2015 s strani Osnovne šole Franca Lešnika – Vuka 
Slivnica 
 
- dokumentacija Osnovne šole Franca Lešnika - Vuka Slivnica  (kontne kartice, zahtevki, dopisi, 
poročila, …) 
 
 
Postavke po proračunu 2015 
 
 
Sredstva za plače in prispevke OŠ Franca Lešnika - Vuka Slivnica za namen nadstandardnega pro-
grama so bila izkazana na kontu 0912113. 
 
 

0912113   
Sredstva za plače in prispevke OŠ 
FLV 

 
48.200,00 

 413300 
 

Tekoči transferi v javne zavode - sredstva 
in druge izdatke zaposlenim 

 
42.000,00 

 413301 
 

Tekoči transferi v javne zavode - sredstva 
za prispevke delodajalcev 

 
6.200,00 
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Postavke po zaključnem računu 2015 
 

0912113   
Sredstva za plače in prispevke OŠ 
FLV  43.893,00 

 413300 
 

Tekoči transferi v javne zavode - sredstva 
in druge izdatke zaposlenim  39.242,33 

 413301 
 

Tekoči transferi v javne zavode - sredstva 
za prispevke delodajalcev  4.651,00 

 
 
V proračunu za leto 2015 so bila  na proračunski postavki številka 0912113 zagotovljena sredstva 
v višini 48.200,00 eur.  
 
 Iz zaključnega računa  izhaja, da so bila porabljena sredstva za plače in prispevke ter pripadajoče 
stroške prevoza in prehrane zaposlenih  v višini 43.893,00 eur . 
 
  
Naveden znesek je  bil namenjen za plače zaposlenih za nadstandardni program v OŠ FLV Slivnica 
in sicer fakultativnega pouka nemškega jezika in računalništva. Iz te postavke so financirali tudi 
kuharice za pripravo kosil.  
 
S strani Občine Hoče-Slivnica je bila za šolsko leto 2015/2016  izvedena tudi sistematizacija delov-
nih mest in sicer : 
 
- fakultativni pouk nemščine (od 3. do 6. razreda po 2 pedagoški uri (po 45 min) na razred – to je 
skupaj 8 pedagoških ur / teden  …………………0,36  deleža delavca 
 
- fakultativni pouk računalništva  3,86 pedagoških ur / teden ……..0,175 delež     delavca 
 
-kuharji in kuharski pomočniki   98,40 delovnih ur (po 60 min)………2,46   delež delavca 
 
Pri deležu kuharja je bil upoštevan kriterij 1 kuhar/100 kosil (skupaj 246 kosil).  
 
 
Pri pregledu dokumentacije  OŠ FLV Slivnica je bilo razvidno, da je bilo v šolskem letu 2015/2016 v 
18 razredih prijavljenih 260 kosil / dan. 
 
Za nadstandardni program delujejo: 
- fakultativni pouk nemščine  - dva učitelja v skupnem deležu 0,36, 
- fakultativni pouk računalništva – en učitelj v 0,175 deležu 
- ena kuharica v deležu 1,00,  
- ena kuharska pomočnica v deležu 1,00 in  
- 2 kuharici v skupnem deležu 0,46  
(tako kot je predvideno v sistemizaciji delovnih mest). 
 
V povprečju je bilo obračunanih 244 kosil / dan za obdobje 9 mesecev, kar predstavlja skupaj let-
no 43.920 kosil. 
 



 

15 

 

Fakultativni pouk nemščine je obiskovalo 50 otrok. 
 
Fakultativni pouk računalništva je obiskovalo 46 otrok. 
 
Skupno število učencev OŠ FLV Slivnica je bilo 323 . 
 
 
V letu 2015 je bilo s strani Občine Hoče-Slivnica za namen nadstandardnih programov v OŠ FLV 
Slivnica obračunano:  
 
Nadomestilo za  plače zaposlenih                                                      40.530,55   
Nadomestilo za prevoz zaposlenih                                                       1.667,21 
Nadomestilo za prehrano zaposlenih                                                    1.989,91 
Regres za letni dopust zaposlenih                                                        1.578,43 
KAD-premija za dod. pokojninsko zav.                                                    196,24 
Prispevek za vzpod. zaposl. invalidov                                                      585,50 

Skupaj                                                                                            46.547,84 
+ 
Odpravnina ob upokojitvi                                                                    4.672,86 

Skupaj                                                                                            51.220,70  
 
Za nadstandardni program je v letu 2015 Občina Hoče-Slivnica nakazala OŠ FLV Slivnica 43.893,33 
€, kakor izhaja iz zaključnega računa. 
  
Do razlike med podatki, ki jih poroča šola občini prihaja zaradi sledečega:   
 
šola knjiži realizacijo po drugačnih pravilih kot občina.  
 
Šole imajo realizacijo na podlagi fakturiranega, občine pa na podlagi plačanega prometa.  
 
Na podlagi navedenega predstavljajo podatki v Zaključnem računu občine vsi računi oz zahtevki, ki 
so zapadli in  bili plačani v letu 2015, se pravi zahtevki za obdobje december 2014 do november 
2015. 
 
 Prav tako je odpravnina zapadla v l. 2016 in je bila vključena v ZR leta 2016.  
 
Metem, ko so podatki, ki so bili prejeti iz šole za obdobje jan 2015 do dec 2015. 
  
 
Iz navedenih podatkov je razvidno, da je prišlo do odstopanja le zaradi  odpravnine ob upokojitvi v 
višini 4.672,86 eur v mesecu decembru 2015, ki je bila s strani Občine plačana v letu 2016. Vsi 
podatki se ujemajo in nepravilnosti niso bile ugotovljene. 
 
Podatke o finančnih sredstvih je OŠ FLV Slivnica posredovala Občini Hoče-Slivnica mesečno kot 
»Zahtevek za nadstandard«, kar je bila tudi osnova za nakazilo sredstev. 
 
Iz navedenih podatkov je razvidno, da v OŠ FLV Slivnica : 
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- fakultativni pouk nemščine je obiskovalo         15,47 % vseh učencev 
- fakultativni pouk računalništva je obiskovalo   14,24 % vseh  učencev. 
 
Iz podatkov je mogoče razbrati, da je delež učencev, ki sodelujejo v navedenih programih zelo 
nizek. 
 
 
Občina Hoče-Slivnica je tudi obvestila OŠ, da je pristopila k racionalizaciji proračunskih sredstev na 
področju družbenih dejavnosti. Na osnovi odgovora s strani šole je lahko razbrati, da bi s posegom 
v zmanjšanje sredstev za namen nadstandardnih  programov lahko usodno vplivali na razvoj otrok 
iz socialno šibkih družin in okrnili razvoj raznolikih programov in znanj.  
 
V prvi vrsti vsi učenci nimajo subvencionirane šolske prehrane in bi si zelo težko kupili kosilo, ki bi 
bilo brez sofinanciranja Občine Hoče-Slivnica, dvakrat dražje. 
 
Prav tako je zaskrbljujoče dejstvo, da je Slovenija na osnovi zadnje študije ( ICILS – mednarodna 
primerjalna študija o digitalni pismenosti )  nekje na sredini lestvice, kar pomeni , da imamo veliko 
učencev, ki » ne obvladajo » oz. obvladajo samo prvo stopnjo kompetenc. Prav tako so na šoli 
opozorili, da razvoj digitalne kompetence ne sme biti socialno pogojen. Opozorili so tudi na dej-
stvo, da socialna omrežja niso računalništvo ! Velik del javnosti misli, da če njihov otrok uporablja 
facebook ali katero drugo socialno omrežje, da je digitalno pismen. Žal se je izkazalo, da nekateri 
takšni učenci ne poznajo niti osnovnih računalniških veščin in se posledično zelo težko znajdejo v 
digitalnem okolju. 
 
Zaskrbljujoče je tudi dejstvo, da večina evropskih držav razvija in vključuje računal-
ništvo v vse razrede obveznega šolanja! V  Sloveniji ni obveznega predmeta računal-
ništva in  sedaj se ukinja tudi kot interesna dejavnost! Posledično tudi pri določenih 
učencih ne bo mogoče ugotoviti ali so talentirani  na tem področju, kar bo imelo posle-
dico, da na tem področju ne moremo pričakovati napredka. 
 
Naše mnenje je, da je potrebno za navedene namene vsekakor priskrbeti še več sred-
stev, saj je osnovna šola edina institucija, ki ima odločilen vpliv na poznavanje osnov 
računalništva in tujih jezikov, kar pa je v današnjem  svetu osnova za uspešno prežive-
tje v zelo zahtevnih razmerah sodobne družbe. 
  
Naša vprašanja stroki se glasijo:  
 
- na kakšen način bi lahko zvišali raven osnovnih znanj računalništva in poznavanja tujih jezikov? 
 
- koliko dodatnih sredstev bi potrebovali za ta namen? 
 
- kakšno je  vaše mnenje glede šolske prehrane? 
 
Poročilo pripravila: 
KARMEN MEZNARIČ 
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IV. PREDMET NADZORA 
 
Storitve prevoza osnovnošolskih otrok v Občini Hoče-Slivnica za obdobje od 1. 5. 2013 
do 30. 6. 2016  
 
Nadzor je na podlagi pooblastila opravil član NO Branko Falež.  
 
Cilj nadzora: 
- preverjanje skladnosti in ustreznosti postopkov z zakonom o javnem naročanju ZJN, 
- preverjanje gospodarnosti in učinkovitosti porabljenih sredstev. 
 
1. 
Občina Hoče-Slivnica je dne 15. 2. 2013 v skladu z 71. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni 
list RS, št. 12/2013, ZJN-2UPB5; v nadaljevanju ZJN – 2),  izvedla javno naročilo storitve prevoza 
osnovnošolskih otrok v Občini Hoče – Slivnica za obdobje od 1. 5. 2013 do 30 .6. 2016. Rok za 
oddajo ponudbe je bil 28.03. 2013 do 12. ure. 
Merilo za izbor ponudnika je najnižja ponujena cena za polni km. Cena iz ponudbenega predračuna 
je fiksna in se poveča samo v primeru, da je rast cen življenjskih potrebščin na letni ravni večja kot 
2,5%. 
Iz razpisne dokumentacije je razvidno, da razpis vsebuje prevoze na ekskurzije, izlete, šolo v nara-
vi in prevoze otrok v šolo v  obsegu, ki  je razviden iz tabele 1. 

Skupno število dnev-
no prevoženih km 
 

Avtobus Kombi Minibus 

OŠ Dušana Flisa 
Hoče 
 

102 57  

OŠ Franca Lešnika 
Vuka Slivnica 

63 30 30 

 
2. 
Na javno naročilo sta prispeli dve ponudbi; 
- TAJHMAN TOURS  d.o.o.   
- VEOLIA TRANSPORT ŠTAJERSKA d.d. 
 
Obe ponudbi sta bili oddani pravočasno in sta  popolni. Odpiranje ponudb je bilo 29. 03. 2013 ob 
prisotnosti predstavnikov ponudnikov. Ponudnika sta ponudila cene, ki so v tabeli 2. 
 
 

  Avtobus   Kombi   Minibus 

  OŠ 
Hoče 

OŠ 
Slivnica 

 OŠ 
Hoče 

OŠ 
Slivnica 

 OŠ 
Slivnica 

TAJHMAN 
TOURS  
d.o.o 

 2 
€/km 

2,4 
€/km 

 2,5 
€/km 

3 
€/km 

 3 
€/km 
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VEOLIA 
TRANSPORT 
ŠTAJERSKA 
d.d. 

 3,15 
€/km 

2,82 
€/km 

 3,1 
€/km 

3,72 
€/km 

 4,66 
€/km 

 
Komisija za odpiranje ponudb, ki jo je z odločbo imenoval župan Občine Hoče-Slivnica, je na osno-
vi ponudb in meril kot najugodnejšega ponudnika izbrala: 
TAJHMAN TOURS  d.o.o  prevoze otrok v šolo v  obsegu, ki je razviden iz tabele 2 in 
VEOLIA TRANSPORT ŠTAJERSKA d.d. prevoze na ekskurzije, izlete, šolo v naravi. 
Obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika je ponudnikom posredovano 04. 04.2013. 
 
3. 
09.04.2013 VEOLIA TRANSPORT ŠTAJERSKA d.d. zahteva vpogled v dokumentacijo JN. 
12. 04. 2013 je opravljen vpogled in VEOLIA TRANSPORT ŠTAJERSKA d.d. poda prošnjo za prido-
bitev kopij ponudbe TAJHMAN TOURS  d.o.o. 
18. 04.2013 VEOLIA TRANSPORT ŠTAJERSKA d.d. poda na Državno revizijsko komisijo zahtevo za 
revizijo  javnega naročila storitve prevoza osnovnošolskih otrok v Občini Hoče – Slivnica, za obdob-
je od 1. 5. 2013 do 30. 6. 2016, v delu, ki se nanaša  na prevoze otrok v šolo v  obsegu , ki  je 
razviden iz tabele1, in predlaga izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. 
 
VEOLIA TRANSPORT ŠTAJERSKA d.d. navaja naslednje očitke: 

- eden od šoferjev TAJHMAN TOURS  d.o.o. ni zaposlen pri ponudniku, 

- podizvajalec TAJHMAN TOURS  d.o.o. ima zapadle neplačane davčne obveznosti večje od 

50€ in  tako ne izpolnjuje razpisnih zahtev, 

- neobičajno nizka cena ponudbe, ki je naročnik ni preveril, 

       -       ponudnik TAJHMAN TOURS  d.o.o. nima ustreznih referenc. 
22. 04. 2013 Občina Hoče-Slivnica obvesti izbranega ponudnika TAJHMAN TOURS  d.o.o. o za-
htevku za revizijo in ga pozove da v treh delovnih dnevih poda odgovore na navedene očitke. 
 
TAJHMAN TOURS  d.o.o. v predpisanem roku poda odgovore z obrazložitvami in zanika 
vse trditve VEOLIE TRANSPORT ŠTAJERSKA d.d. 
Občina Hoče-Slivnica je dne 7.5.2013 v skladu z 2. odstavkom 19. člena Zakona o pravnem var-
stvu in postopki javnega naročanja izdala SKLEP o zadržanju postopka oddaje javnega naročila in 
o tem obvestila oba ponudnika. 
Dne 14.5.2013 Občina Hoče-Slivnica izda SKLEP: 
Zahtevek VEOLIA TRANSPORT ŠTAJERSKA d.d za revizijo se zavrne kot neutemeljen. 
Na osnovi sklepa Občine Hoče-Slivnica iz prejšnjega odstavka VEOLIA TRANSPORT ŠTAJERSKA 
d.d.   poda na Državno revizijsko komisijo zahtevo za nadaljevanje postopka revizije javnega naro-
čila storitve prevoza osnovnošolskih otrok v Občini Hoče-Slivnica za obdobje od 1. 5.  2013 do 
 30.6.2016. 
 
4. 
Državna revizijska komisija  je v svojem sklepu z dne 2. 6. 2013 odločila, da se vlagateljev zahte-
vek za revizijo zavrne kot neutemeljen, zato je Občina Hoče-Slivnica  z izbranim ponudnikom  
TAJHMAN TOURS d.o.o. dne 23. 08. 2013 podpiše pogodbo. 
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5. 
Občina Hoče-Slivnica  je na postavki  0960001 Prevozi šolskih otrok v Proračunu za leto 2015 na-
menila 127.790,92 €. Porabljena  so bila sredstva v višini 122.876 €  za financiranje prevozov 
učencev, ki so od kraja bivanja do matične šole oddaljeni nad 4 km ter na nevarnih relacijah, ki jih 
je potrdil Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Hoče-Slivnica. V postavki so za-
jeta tudi sredstva za refundacijo prevozov učencev, ki imajo stalno prebivališče v , osnovno šolo pa 
obiskujejo izven svojega šolskega okoliša (obveza občine, ki jo določa 56. člen Zakona o osnovni 
šoli). Iz teh sredstev so prav tako refundirani Občini Rače-Fram stroški prevoza naših otrok. 
Za prevoz otrok na plavalne tečaje je bilo porabljenih 3.709,28€, za prevoze otrok v druge zavode 
pa 21.869,24 €. Tudi poraba na teh postavkah je v okviru proračuna za leto 2015. 
 
UGOTOVITVE NADZORA 
Ugotavljam, da so bili postopki javnega naročila storitve prevoza osnovnošolskih otrok v Občini 
Hoče-Slivnica za obdobje od 1. 5. 2013 do 30. 6. 2016 vodeni skladno z Zakonom o javnem naro-
čanju 
(Uradni list RS, št. 12/2013, ZJN-2UPB5). Prav tako je bil v primeru pritožbe pravilno upoštevan 
Zakon o pravnem varstvu in postopki javnega naročanja. 
 
Poročilo pripravil: 
BRANKO FALEŽ 
 
 
V. PREDMET NADZORA 
 
Izvedba razpisa za dodelitev sredstev subvencij za samozaposlitev v letu 2015 

 

Nadzor je na podlagi pooblastila opravil član NO Marijan Frangež. 
 
Opravljen je bil pregled sledeče dokumentacije: 

- razpisna dokumentacija za dodelitev sredstev subvencij za samozaposlitev v letu 2015, 

- pregled vlog,  

- zapisnik o odpiranju prispelih vlog. 

Ugotovitveni del: 
Pregledana je bila razpisna dokumentacija za dodelitev sredstev subvencij za samozaposlitev v letu 

2015. 

 
Predmet javnega razpisa: 
Občina Hoče-Slivnica je razpisala finančna sredstva za dodelitev subvencij za samozaposlitev v 
višini 22.500 EUR po shemi de minimis pomoči »Dodeljevanje sredstev za spodbujanje razvoja 
podjetništva v Občini Hoče-Slivnica«, skladno z Uredbo komisije (ES) št. 11407/2013. 
 
V razpisnem roku je prispelo 17 popolnih vlog. Upravičenci po tem razpisu so fizične osebe, ki iz-
polnjujejo naslednje pogoje: 

-  so se samozaposlili v obdobju od vključno 1. oktobra 2014 do 30. septembra 2015, 
- imajo stalno prebivališče na območju Občine Hoče-Slivnica, 
- imajo poslovni sedež podjetja na območju Občine Hoče-Slivnica. 
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Vsem upravičencem so bile posredovane v podpis pogodbe. 

 
Zaključek: 
Postopek je ustrezen v skladu z zakonodajo.  
 
Poročilo pripravil: 
MARIJAN FRANGEŽ 

Predsednik Nadzornega odbora 
                                                                                                                DRAGO ŽURA 


