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ZAPISNIK
o inšpekcijskem nadzoru nad izvajanjem Zakona o javnih financah in predpisov, ki 

urejajo poslovanje s sredstvi državnega proračuna, 
pri Srednji šoli Domžale

Inšpekcijski nadzor je bil opravljen na podlagi 102. do 106. člena Zakona o javnih financah 
(URL RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 110/2002 - ZDT-B, 56/2002 - ZJU, 
127/2006 - ZJZP, 14/2007 - ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38/2010 - ZUKN, 107/2010, 
110/2011 - ZDIU12, 46/2013 - ZIPRS1314-A, 101/2013, 101/2013 - ZIPRS1415, 38/2014 -
ZIPRS1415-A, 14/2015 - ZIPRS1415-D, 55/2015 - ZFisP, 96/2015 - ZIPRS1617, 80/2016 -
ZIPRS1718, 71/2017 - ZIPRS1819, 13/2018 - v nadaljevanju ZJF) in Zakona o splošnem 
upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 UPB - 2, 105/06 ZUS -1, 126/07, 65/08, 8/10, 
82/13). Zapisnik je bil sestavljen v skladu s 3. odstavkom 102. člena ZJF.

Inšpekcijski nadzor je opravil Boštjan Bezek, inšpektor višji svetnik Urada Republike Slovenije 
za nadzor proračuna (v nadaljevanju UNP) na podlagi naloga za inšpekcijski nadzor št. 06102-
45/2019/4 z dne 14.6.2019. 

Pregled dokumentacije in razgovor s pristojnimi osebami Srednje šole Domžale je bil opravljen 
v dneh od 18.6. do 19.6. 2019 na Srednji šoli Domžale, Cesta talcev 12, 1230 Domžale, v dneh 
14.6., 17.6. in 20.6.2019 pa je bil nadzor opravljen v prostorih Urada RS za nadzor proračuna.

I.  Predmet pregleda

Ministrstvo za finance, Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna, je pri Srednji šoli 
Domžale, ki jo vodi direktor Primož Škofic, izvedlo inšpekcijski nadzor po navedbah o 
domnevnih nepravilnostih iz anonimne prijave, ki je bila posredovana na Urad RS za nadzor 
proračuna. V okviru pristojnosti, ki jih imajo proračunski inšpektorji, je bila preverjena domnevna 
netransparentna uporaba službenega vozila Srednje šole Domžale.

Področna zakonodaja:
- Zakon o javnih financah (URL RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 110/2002 - ZDT-
B, 56/2002 - ZJU, 127/2006 - ZJZP, 14/2007 - ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38/2010 - ZUKN, 
107/2010, 110/2011 - ZDIU12, 46/2013 - ZIPRS1314-A, 101/2013, 101/2013 - ZIPRS1415, 
38/2014 - ZIPRS1415-A, 14/2015 - ZIPRS1415-D, 55/2015 - ZFisP, 96/2015 - ZIPRS1617, 
80/2016 - ZIPRS1718, 71/2017 - ZIPRS1819, 13/2018), 
- Zakon o organizaciji in financiranju  vzgoje in izobraževanja  ( URL št.12/1996, 23/1996 -
popr., 22/2000 - ZJS, 64/2001, 101/2001 - odl. US, 108/2002, 79/2003, 34/2003, 65/2005, 
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129/2006, 118/2006 - ZUOPP-A, 36/2008, 58/2009, 64/2009 - popr., 65/2009 - popr., 20/2011, 
40/2012 - ZUJF, 57/2012 - ZPCP-2D, 2/2015 - odl. US, 47/2015, 46/2016, 49/2016 - popr., 
25/2017 – Zvaj),

II. Ugotovitve

Srednja šola Domžale je javni vzgojno - izobraževalni zavod, katerega soustanoviteljici sta 
Občina Domžale in Vlada Republike Slovenije. Zavod Srednja šola Domžale je bil ustanovljen s 
sklepom z dne 07. 02. 2002. 
Zavod ima dve organizacijski enoti:
-Poklicno strokovno izobraževanje,  
-Gimnazijo.
Viri financiranja so proračunska sredstva obeh soustanoviteljic, prispevkov dijakov, prodaja 
proizvodov in storitev iz dejavnosti (izobraževanje odraslih) in drugih virov (oddaja učilnic in 
telovadnice v najem). 

Srednja šola Domžale ima svoje lastno službeno vozilo kombi Renault Master 125 dCi. Stroški 
uporabe vozila v letu 2018 so znašali 5.460,25 EUR (vključno z 2.926,36 EUR obračunane 
amortizacije) Kombi večinoma uporablja hišnik za nabavo materiala, dostavo pošte in 
opravljanje ostalih opravkov, občasno pa se vozilo uporablja tudi za prevoz dijakov na razna 
tekmovanja in druge prireditve. O uporabi vozila se vodi dnevna evidenca o uporabniku, številu 
kilometrov števca na začetku in koncu uporabe tega dne, ter številu dnevno prevoženih 
kilometrov. Inšpektorju je bila predočena tudi evidenca izračuna porabe goriva, izračunana po 
vsakem točenju goriva. 
Proračunski inšpektor je ugotovil, da SŠ Domžale nima sprejetega internega akta, ki bi 
opredeljeval način in pogoje uporabe, izdajo naloga za uporabo službenega vozila, evidence, 
vzdrževanje službenega vozila in ravnanja v primeru nezgode. Na podlagi navedenega 
proračunski inšpektor pojasnjuje, da nalog za uporabo službenega vozila na ime voznika 
zagotavlja nedvoumno potrditev o upravičeni uporabi vozila in omogoča transparentnejšo 
uporabo službenih vozil.

III. Ukrep

Proračunski inšpektor v skladu z 2. odstavkom 104. člena ZJF SŠ Domžale predlaga 
sprejem internega akta o uporabi službenih vozil, ki bo opredeljeval način in pogoje 
uporabe (nalog za uporabo službenega vozila), evidence, vzdrževanje službenega vozila 
in ravnanja v primeru nezgode.
SŠ Domžale mora o sprejetih predlaganih ukrepih Uradu RS za nadzor proračuna 
poročati in o sprejetih ukrepih predložiti dokazila najkasneje do 15.10.2019.

Srednja šola Domžale zoper ugotovitve tega zapisnika lahko poda pisne pripombe in jih v roku 
15 dni od njegove vročitve pošlje na naslov: Urad RS za nadzor proračuna, Fajfarjeva 33, 1000 
Ljubljana.

                                                                        
                                                                                     Boštjan Bezek
                                                                        PRORAČUNSKI INŠPEKTOR
                                                                               Inšpektor višji svetnik
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Vročiti:
- Srednja šola Domžale, Cesta talcev 12, 1230 Domžale -po ZUP

V vednost:
-Kabinet MF-po elektronski pošti gp.mf@gov.si
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