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Nadzorni odbor Občine Trebnje (v nadaljevanju: Nadzorni odbor), je na svoji 6. seji 
7. 4. 2020 na podlagi 47. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14) 
ter 19. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 113/07, 
9/10 in 94/13) sprejel 
 
 

LETNO POROČILO O DELU  
ZA LETO 2019 

 
 
I. SPLOŠNO 
 
V skladu z 32. členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – 
ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) je nadzorni odbor najvišji 
organ nadzora javne porabe v občini. V okviru svoje pristojnosti nadzorni odbor: 

- opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine; 
- nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev; 
- nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. 

 
Z nadzorom se ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja pristojnih organov, organov 
in organizacij porabnikov občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi 
javnimi sredstvi in občinskim javnim premoženjem in ocenjuje učinkovitost in 
gospodarnost porabe proračunskih sredstev. 
 
Nadzorni odbor je bil imenovan na 2. redni seji Občinskega sveta Občine Trebnje, 
5. 12. 2018, in sicer v naslednji sestavi: Tjaša Benedičič, mag. Vesna Zupančič Klarič, 
Matejka Kukenberger, Milena Marija Ratajc in Boštjan Koncilija. Na prvi konstruktivni 
seji, ki jo je sklical župan Občine Trebnje 28. 2. 2019, je bila za predsednico izvoljena 
Tjaša Benedičič, za podpredsednico pa mag. Vesna Zupančič Klarič. 
 
V letu 2019 je imel nadzorni odbor 5 rednih sej, na katerih je obravnaval: 

- tekoče zadeve, 
- obravnaval in sprejemal poročila o opravljenih nadzorih, 
- sprejel Letni program dela za leto 2019 
- sprejel Dopolnitev k letnemu programu dela za leto 2019 in 
- sprejel Letni program dela za leto 2020.  

 

Številka: 013-1/2019-76 

Datum: 7. 7. 2020 
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II. IZVAJANJE NADZORNEGA PROGRAMA 
 
Nadzorni odbor je v letu 2019 končal tri (3) nadzore iz Letnega programa dela za leto 
2019. 
 
Pregled nadzorov po nadzorovanem organu, predmetu nadzora in stanju nadzora (faza 
v kateri je nadzor) je razviden iz spodnje tabele: 

Zap. 
št. 

Nadzorovan organ Predmet nadzora Stanje 

Nadzorni program za leto 2019: redni nadzori 

1. 
Krajevna skupnost 
Dobrnič 

Poraba proračunskih sredstev v letu 
2018 

Poročilo 
dokončano 
30. 12. 2019 

2. 
Krajevna skupnost 
Svetinja 

Poraba proračunskih sredstev v letu 
2018 

V izvajanju 

3. 
Krajevna skupnost 
Velika Loka 

Poraba proračunskih sredstev v letu 
2018 

V izvajanju 

4. 
Krajevna skupnost 
Nemška vas 

Poraba proračunskih sredstev v letu 
2018 

Poročilo 
dokončano 
30. 12. 2019 
 

5.  Občina Trebnje 
Poraba proračunskih sredstev na 
področju kulture v letu 2018 

V izvajanju 

6.  Občina Trebnje 
Poraba proračunskih sredstev za 
enkratno denarno pomoč ob rojstvu 
otroka v letu 2018 

Poročilo 
dokončano 
30. 12. 2019 
 

Nadzorni program za leto 2019: izredni nadzori 

1. Občina Trebnje 
Poraba proračunskih sredstev za 
najemanje Kulturnega doma v 
Trebnjem 

Izdan osnutek 
poročila 
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III. GLAVNE UGOTOVITVE IN PRIPOROČILA IZ OPRAVLJENIH NADZOROV 
 
 
Poraba proračunskih sredstev Krajevne skupnosti Dobrnič v letu 2018 
 
KS Dobrnič je načrtovala odhodke v rebalansu finančnega načrta za leto 2018 v višini 
174.246 evrov. Realizacija finančnega načrta je znašala 128.085 evrov oziroma 73,5 % 
načrtovanih sredstev. 
 
Iz izkaza prihodkov in odhodkov v obdobju 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018 je razvidno, da je 
KS Dobrnič prejela sredstva iz občinskega proračuna v višini 114.928 evrov, 12.082 
evrov so znašali nedavčni prihodki (8.141 evrov predstavljajo globe in druge denarne 
kazni, 3.941 evrov pa prihodki od prodaje blaga in storitev), presežek odhodkov nad 
prihodkov je znašal 1.075 evrov.  
 
Blago in storitve je KS Dobrnič naročala z naročilnicami in pogodbami. Nadzorovan 
organ je pri posameznem naročilu praviloma pridobil več ponudb, iz katerih je razvidno 
da se je vedno strmelo izbrati najcenejšega ponudnika. Vse ponudbe so se obravnavale 
na svetu krajevne skupnosti. 
 
Iz pregledane dokumentacije in po razgovoru s predsednikom sveta KS Dobrnič je 
razvidno, da je bila KS dokaj uspešna pri izvajanju zastavljenih nalog, je pa v določenih 
primerih imela težavo s pridobivanjem in usklajevanjem dokumentacije.  
 
Zelo zgledno je pripravljena dokumentacija, ki se je obravnavala na posameznih seja 
svata KS, medtem, ko KS z računovodsko dokumentacijo ne razpolaga tako, da je bilo 
težko pridobiti celotno dokumentacijo, ki smo jo potrebovali za izvedbo predmetnega 
nadzora. 
 
 
Poraba proračunskih sredstev Krajevne skupnosti Dolenja Nemška vas v letu 2018 
 
KS Dolenja Nemška vas je načrtovala odhodke v rebalansu finančnega načrta za leto 
2018 v višini 226.325,20 evrov. Realizacija finančnega načrta je znašala 175.157,36 
evrov oziroma 77,4 % načrtovanih sredstev. 
 
Iz izkaza prihodkov in odhodkov v obdobju 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018 je razvidno, da je 
KS Dolenja Nemška vas prejela sredstva iz občinskega proračuna v višini 128.957 evrov, 
9.706 evrov so znašali nedavčni prihodki (3.331 evrov predstavljajo prihodki od 
premoženja preplačila grobarin za leto 2017), 6.375 evrov pa drugi nedavčni prihodki 
(prostovoljni prispevki za cesto Podboršt), presežek odhodkov nad prihodkov pa je 
znašal 36.494 evrov.  
 
Blago in storitve je KS Dolenja Nemška vas naročala z naročilnicami in pogodbami. Pri 
vsakemu naročilu je krajevna skupnost pridobila več ponudb, iz katerih je razvidno da se 
je vedno strmelo izbrati najcenejšega ponudnika. Vse ponudbe so se obravnavale na 
svetu krajevne skupnosti. 
 
Iz pregledane dokumentacije in po razgovoru s predsednikom sveta KS Dolenja Nemška 
vas je razvidno, da je bila KS uspešna pri izvajanju zastavljenih nalog. V krajevni 
skupnosti je zgledna medsebojna povezanost krajanov ter vzajemno sodelovanje 
krajanov in krajevne skupnosti, saj so krajani pripravljeni pomagati in sodelovati. V več 
primerih krajani namreč prispevajo svoje prostovoljno delo pri manjših popravilih cest, 
krajevna skupnost pa prispeva svoj del v materialu. Na ta način je bilo sanirano kar nekaj 
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odvodov meteornih voda, ter popravil cest z nasutjem peska/gramoza s čimer se je 
ustavilo oz. preprečilo nastanek še večje škode. V krajevni skupnosti še vedno prebivalci 
prispevajo del sredstev za asfaltiranje poti, kar je velika redkost. Svet krajevne skupnosti 
obravnava vsako pobudo, ki jo prejme od krajanov in skušajo pomagati. Odločitve so 
skupne.  
 
Pohvaliti pa je potrebno pripravljeno dokumentacijo skupaj z vsemi prilogami, saj je zelo 
nazorno in transparentno prikazana poraba finančnih sredstev. Prav tako je potrebno 
pohvaliti predsednika KS, ki tako zgledno in predano opravlja svojo funkcijo.  
 
 
Poraba proračunskih sredstev za enkratno denarno pomoč ob rojstvu otroka v letu 
2018 
 
Nadzor se nanaša na nadzor porabe proračunskih sredstev na proračunski postavki 
20022 Pomoč staršem ob rojstvu otroka, ki je načrtovana v finančnem načrtu Občine 
Trebnje znotraj področja proračunske porabe 20 Socialno varstvo, glavnemu programu 
2002 Varstvo otrok in družine ter podprogramu 20029001 Drugi programi pomoči družini.  
 
Pregled je bil osredotočen predvsem na pravilnost vodenja postopkov dodeljevanja 
sredstev upravičenemu prejemniku ter namensko porabo sredstev. 
 
Občina Trebnje je načrtovala odhodke namenjene pomoči staršem ob rojstvu otroka v 
rebalansu finančnega načrta za leto 2018 v višini 30.000 evrov. Realizacija finančnega 
načrta je znašala 28.600 evrov oziroma 85,9 % načrtovanih sredstev. 
 
Vsa izplačila, ki so bila vključena v vzorec nadzora, so bila namensko porabljena.  
 
Z vidika pisarniškega poslovanja je potrebno pohvaliti zgledno urejeno dokumentacijo, 
katera je bila vključena v vzorec nadzora.  
 
 

IV. PREDLOGI IZBOLJŠAV 
 
Poraba proračunskih sredstev v krajevnih skupnostih: 
 
Najpomembnejše ugotovitve ter priporočila in predlogi: 

- dosledno upoštevanje določila 142. člen Pravilnika o postopkih za izvrševanje 
proračuna Republike Slovenije, ki določa, da morajo neposredni uporabniki 
skleniti pogodbo pred začetkom opravljanja storitve ali nabave blaga. 

- spoštovanje zakonsko določenega plačilnega roka, v skladu z zakonom, ki ureja 
izvrševanje proračuna v posameznem letu. 

- pridobivanje soglasij k izdaji naročilnic in pogodb nad vrednostjo, ki je določena 
v odloku o proračunu Občine Trebnje za posamezno leto. 

- upoštevanje navodil, ki se nanašajo na postopke dodeljevanja transferov 
društvom in drugim prejemnikom javnih sredstev.  

 
Poraba proračunskih sredstev za enkratno denarno pomoč ob rojstvu otroka 
 
Najpomembnejše ugotovitve in predlogi: 

- razmislek o spremembi navedbe roka plačila, tako, da bo ustrezala dejanskemu 
izplačevanju. V kolikor to ni možno zagotoviti z odlokom določenim rokom, naj se 
pristopi, k spremembi odloka 7. člena odloka, ki se nanaša na enkratni denarni 
prispevek za novorojence v Občini Trebnje. 
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- Obrazec - Vloga za uveljavitev enkratnega denarnega prispevka za novorojence 
v občini Trebnje, ki je bil, kot priloga 1 Odloka o enkratnem denarnem prispevku 
za novorojence v Občini Trebnje v Uradnem listu RS, št. 44/05 je bil vsaj dvakrat 
spremenjen, brez spremembe omenjenega odloka. Obrazec naj se spremeni le 
s spremembo odloka ali pa naj se pristojnost za oblikovanje oz. vsebino obrazca 
z odlokom prenese na občinsko upravo.  

- Izplačevanje pomoči ob rojstvu otroka naj se izvaja izključno po pravnomočnosti 
odločbe. 

 
Nadzorni odbor je glede slednjega predlagal, da se pripravi sprememba odloka 
o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini Trebnje oz. pripravi 
nov odlok s klicem na nov Statut Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 
65/14-popr.), s katerim se postavijo pravne podlage za spremembe, ki se izvajajo 
v praksi in so se v praksi izkazale kot dobre.  

 
  

 
    mag. Vesna Zupančič Klarič, 
predsednica Nadzornega odbora 

 
 
 
 
V vednost: 

– g. Alojzij Kastelic, župan 
– Občinski svet Občine Trebnje 

 
Vložiti: 

– v spis 


