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POROČILO O DELU NADZORNEGA ODBORA OBČINE CERKNO 
V OBDOBJU OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 

 
 
 

 

I. Nadzorni odbor Občine Cerkno, na podlagi Zakona o lokalni samoupravi, imenuje in razrešuje Občinski svet, 
delovanje NO pa ureja Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Cerkno. 
 
V skladu z zakonom in poslovnikom je NO  neodvisen in najvišji organ nadzora porabe javnih sredstev v občini in 
opravlja nadzor: 

 nad razpolaganjem s premoženjem občine, 

 nad vodenjem poslov občine, 

 nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna, 

 nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev, 

 ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe proračunskih sredstev, 

 opravlja druge naloge, če tako določa zakon ali statut občine. 
 

Občinski svet je NO imenoval na svoji 2. redni seji dne 18.12.2014. 
Vanj so bili imenovani: 

1. mag. Ivan Ambrožič  
2. Sara Čučnik  
3. Nika Bajt  
4. Mojca Mavrič  
5. Danica Rojc  

 
Na ustanovni 1. seji dne 19.1.2015, ki jo je sklical župan občine Cerkno, je NO v skladu s Statutom za predsednico 
imenoval  Danico Rojc in se seznanil s pravnimi podlagami za njegovo delovanje. 
Zaradi predčasnega odstopa Danice Rojc je župan občine Cerkno 9.5.2016 ponovno sklical konstitutivno sejo NO, na 
kateri je za novo predsednico NO Cerkno imenoval Karmen Kenda. 
 
 
V letu 2016 je Nazorni odbor izvedel tri redne seje. Na svoji drugi seji smo sprejeli plan dela za leto 2016, ki je obsegal: 
 

 zaključek pregleda poslovanja OŠ Cerkno  

 zaključek pregleda poslovanja enote vrtec 

 pregled postavke Cerkljanske Novice 

 nadzor tekočih transferjev 
 

 
 
 
 
 
 



Prisotnost članov NO na sejah v letu 2016 je prikazan v spodnji tabeli. 
 

Prisotnost  članov NO na sejah 
 
1.seja NO 

Konstitutivna 
seja 2.seja NO  3.seja NO 4.seja NO 

          

Mag. Ivan AMBROŽIČ  
  

Sara ČUČNIK  
  

Nika BAJT KOSMAČ  
  

Mojca MAVRIČ  
  

Karmen KENDA  
  

Danica ROJC  
  

 

  

   Ostali prisotni  



    

   



    

Jurij KAVČIČ  
   

Mojca SEDEJ  
   

Katja LAPANJA  
   

 
 

II. Pregled opravljenih nadzorov 
 

V letu 2016 sta bila zaključena dva predvidena nadzora. Pregled enote Vrtec pa bo ponovno opravljen v letu 2017. 

 zaključek pregleda poslovanja OŠ Cerkno 2014 

 pregled postavke Cerkljanske Novice 
 
 

1. OŠ Cerkno  
 

Nadzorni odbor je v postopku nadzora pregledal  finančno poslovanje OŠ Cerkno v letu 2014 v delu, ki je bil (so)financiran 
iz proračuna Občine Cerkno. Nadzor je bil usmerjen v postavke materialni stroški 131905 in drugi dodatni programi – 
131913 
NO je za ocenjevanje smotrnosti porabe proračunskih sredstev zbral razpoložljivo dokumentacijo v pisni obliki, ki se 

nanaša na preučevano področje in izvedel razgovor z odgovornimi osebami v OŠ Cerkno. Obravnavna je bila naslednja 

dokumentacija: 

 Proračun Občine Cerkno za leto 2014 in 2015 

 Plan za nadstandardni program za leto 2014 

 Letno poročilo OŠ Cerkno za leto 2014, 

 Finančno poročilo za leto 2014 – ppt prezentacija 

 Pogodba o sofinanciranju dejavnosti v letu 2014  

 Pogodba o sofinanciranju dejavnosti v letu 2015  in Aneks št 1 k tej pogodbi 

 dokazila o porabi sredstev v višini 50.000 EUR iz proračunske postavke 131905 OŠ Cerkno-materialni stroški (kartice 
strank, BB 2014), 

 dokazila o porabi sredstev v višini 34.255 EUR iz proračunske postavke 131913 Podaljšano bivanje, psiholog, 
nadstand. progr. – OŠ Cerkno,  

 Zapisnik Inšpektorata RS za šolstvo in šport  št. 20102-073-2014 z dne 21.7.2014 
 
 

a. Ugotovitve: 
 

Tekom pregleda dokumentacije in razgovora z računovodkinjo in ravnateljem na kraju samem smo ugotovili, da je 

postavka materialni stroški OŠ financirana tako s strani MIZŠ kot občine, del prihodkov pa predstavlja tudi tržna dejavnost. 

Zaradi tega je nemogoče z zanesljivostjo trditi, za kateri namen so se sredstva nakazana za materialne stroške s strani 



Občine Cerkno dejansko porabila. NO tudi ugotavlja, da šola ne teži k racionalizaciji stroškov, saj se stroški (razen stroška 

energije) med leti ne zmanjšujejo. V letu 2014 so materialni stroški znašali  409 EUR/ učenca. Tekom razgovora je bilo 

pojasnjeno tudi da dobavitelji pošiljajo nepravilne račune, zaračunajo večjo količino in višjo ceno. Zato so za 4 ure zaposlili 

delavko, ki te račune naknadno pregleduje in nepravilne zavrača.  

 
Priporočila: 
 

 OŠ naj pripravi in sprejme Pravilnik o oddaji javnih naročil malih vrednosti in na tej podlagi v bodoče nabavlja 
material in storitve, ki jih šola rabi permanentno in v večjih količinah. Podobno priporočilo je bilo s strani NO dano 
že leta 2013 vendar ga OŠ Cerkno ni upoštevala. 

 V sistemu bi bilo potrebno zagotoviti povezavo med  računom in prevzemom. Zavede se lahko samo račun na 
katerem je zaračunan količinski in vrednostni prevzem enak dejanskemu oz. opravljena storitev in cena enaka kot 
je bila dogovorjena in opravljena 

Da bi bil omogočen boljši pregled porabe sredstev iz različnih virov NO priporoča, da se stroškovna mesta ločijo po virih 
financiranja. 
 
 

b. Ugotovitve: 
 

 Glede na ugotovitve nadzora NO in Inšpekcije za šolstvo in šport ugotavljamo, da občina OŠ Cerkno plačuje 
podaljšano bivanje čeprav bi lahko enako storitev opravila v okviru varstva vozačev. Podaljšano bivanje opravlja 
več učiteljev, kar je v nasprotju s smernicami Ministrstva za šolstvo in šport.  

 Ker začetek šolskega leta ne sovpada z začetkom proračunskega leta (šolsko leto se financira iz dveh 
proračunov) NO priporoča, da se OŠ Cerkno in občina Cerkno o višini sofinanciranja dogovorita pred začetkom 
šolskega leta, da kasneje ne bi prihajalo do težav z izvajanjem že podpisanih pogodb z učitelji za izvajanje 
nadstandardnih programov. 

 OŠ bi morala sklepati  pogodbe o delu za toliko ur kot je za varstvo potrebnih oz.bo dejansko opravljenih. 
 
 
Priporočila: 
 
- Pogodbe o sofinanciranju dejavnosti predstavljajo temeljno pravno podlago za izvrševanje proračuna, zato se 

medsebojno uskladijo in podpišejo s strani pogodbenih strank v čim krajšem možnem času po sprejemu proračuna.  
- Občina Cerkno naj zagotovi, da bodo v prihodnje sredstva za nadstandardne programe (varstvo vozačev in sredstva 

za podaljšano bivanje) izplačana samo na podlagi dokazil o opravljenih storitvah. 
NO priporoča, da občina ponovno preveri obseg sofinanciranja varstva vozačev in podaljšanega bivanja in poziva 
OŠ Cerkno, da del teh aktivnosti učitelji pokrijejo preko dežurstev kot del njihove delovne obveze. Preveri naj se 
tudi možnost izvajanja varstva vozačev od 6. razreda dalje namesto t.i. podaljšanega bivanja 
 
 

2. Enota Vrtec 
 
Pregled poslovanja ni bil zaključen in končno poročilo ni bilo podano zaradi predčasnega odstopa predsednice 
Danice Rojc, ki je opravljala pregled poslovanja enote Vrtec. 
Pregled poslovanja enote vrtec se bo zaključil v letu 2017. 

 
 

3. Cerkljanske Novice 
 

a. Ugotovitve in priporočila 
 
Pregled je bil opravljen zaradi visokega stroška izdajanja časopisa. NO ugotavlja, da bi bilo potrebno vsebino 
časopisa prilagoditi predvsem občinski tematiki, ki je aktualna v določenem obdobju. Župan Jurij Kavčič je 



pojasnil, da so želeli sodelovati z lokalnimi turističnimi ponudniki, ki pa vsebin niso redno pošiljali. Zdi se mu prav, 
da se obdrži nek nivo kvalitete. 
NO je bil seznanjen s tem, da za izdajo Cerkljanskih novic trenutno poteka redni revizijski pregled s strani 
Računskega sodišča. Župan Jurij Kavčič je mnenja, da se izhajanje časopisa ukine, v kolikor bo mnenje 
Računskega sodišča podražilo izhajanje časopisa. 
 
NO bo počakal na mnenje Računskega sodišča, ter prosi, da se jim poročilo pošlje v pregled. 

 
 
 

III. Sodelovanje z občinsko upravo 
 
Nadzorni odbor je z zaposlenimi v občinski upravi korektno sodeloval. Vse potrebne podatke, ki smo jih pri svojem delu 
potrebovali, so nam uslužbenci posredovali, se udeleževali sej  in nam nudili ustrezno strokovno pomoč. 
 
 
Cerkno, 27.3.2017 
 
             
      Pripravila: 
             
      Karmen Kenda  
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