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Na podlagi 37. dlena in 41. dlena Statuta obdine Vransko, 7. dlena Poslovnika Nadzornega
odbora (NO) Obdine Vransko (Uradne objave Obdine Vransko !t. 5612016) ter Sklepa NO z
dne24. I0.2017 o uvedbi postopka nadzora Zakljudnih radunov proraduna zaleti 2015 in
2016, Nadzorni odbor Obdine Vransko podaja naslednje:
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UVOD

1.1

Predmet pregleda

Dne 23. 10. 2017 je NO Obdine Vransko na svoj i seji sprejel odloditev o uvedbi postopka
nadzora Zakljudnega raduna (odslej ZR) proraduna Obdine Vransko za leti 2O15 in 2016.
Ustrezni sklep o uvedbi posopka nadzora je bil pristojnim organom Obdine in njihovim
strokovnim sluZbam predloZen dne 24. 10.2017.

1.2

Namen in cilji nadzora

nadzora v skladu s 7. dlenom Pravilnika o obveznih sestavinah porodila
nadzomega odbora ob6ine so:
o preveriti skladnost finandnega poslovanja z zakoni in podzakonskimi akti ter
transparentnost poslovanja.
o preveriti skladnost finandnega poslovanja s proradunom organa za leto, za katero se

Namen in

o
o
o
o

cilji

opravlja nadzor,
preveriti popolnost in zakonitost prejemkov in izdatkov,
ugotoviti pravilnost vodenja poslovnih knjig,
porodati o ugotovljenih nepravilnostih,
sprejeti ustreme sklepe ter podati priporodila in predloge za nadaljnje poslovanje
organa.

1.3

Nadzorovana osebo

Nadzorovana osebaje Obdina Vransko (v nadaljevanju tudi: Obdinska uprava), ki jo zastopa
Zupan Franc Su5nik, Vransko 59, 3305 Vransko. Odgovoma oseba za vodenje radunovodstva
Obdine Vransko je gospa Mihaela Zupandit-

Z izrazi >Obdinska uprava, Obdina Vransko<< ali >odgovoma-e oseba-e<je poimenovan Zupan
ki je Ze po samem zakonu odgovoren za celotno poslovanje Obdine Vransko. Z izrazi
)radunovodstvo, radunovodja, odgovoma oseba za vodenje radunovodstva< je miSljena gospa
Mihaela Zupandi6.

1.4
I

Osnovni podalki o nadzorovonem organu

.4.1

Podatki o organizaciji

Obdina Vransko samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge),
dolodene s statutom Obdine Vransko v skladu z zakonom in drugimi predpisi. Normativno
ureja lokalne zadeve javnega pomena, upravlja premoZenje, spodbuja gospodarski razvoj,
ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za poveEanje najemnega socialnega sklada
stanovanj, ureja, upravlja in skrbi za lokalne javne sluZbe, zagotavlja in pospeiuje razvoj
pred5olskega varstva, vzgojno-izobraZevalne dejavnosti ter razvoj Spo(a in rekreacije,

pospe5uje zdravstvono dejavnost ter sluibe socialnega varstva, pospe5uje raziskovalno,
kulturno in dru5tveno dejavnost, skrbi za varstvo zraka, tal, vode, za varstvo pred hrupom, za
ravnanje z odpadki in opravlja druge dejavnosti varstva okolja, skrbi za varswo pred
naravnimi in drugimi nesredami in ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.

1.4.2

Organi in organiziranost

Organi obdine so: obdinski svet, Zupan, nadzomi odbor in volilna komisija.
Organ izir on o st o biin s k e upruv e :
Delo obdinske uprave vodi v. d. direktorice obdinske uprave, gospa Marija Jerman.
Obdina Vransko ima enovito obdinsko upravo:
o tajniStvo,
o podrod.ie splo5nih, upravno pravnih zadev, Zlk in.iavnih financ,
o podrodje okolja, prostora in komunale,
o podrodje druZbenih dejavnosti,
o medobdinska in5pekcija, redarstvo in varstvo okolja.

Skupna Obdinska uprava Obdine Vransko in Obdine Tabor
radunovodstva, ki ga vodi gospa Mihaela Zupandid.

1.4.3

je

organizirana za podrodje

Srcvilo zaposlenih v obiinski upravi

V pregledovanem obdobjuje bilo v obdinski upravi zaposlenih 4,5 zaposlenih, sistemiziranih
pa je bilo 6 delovnih mest.

1.5

Nadzorni odbor (v nadaljevanju ludi: NO) Obiine Vransko

1.5.1

Clani NO

Postopek tega nadzora zoper odgovorno osebo za izvajanje finandnega poslovanja so izvedli

ilani Nadzornega odbora:

o
o
o

BoZena Macarol - predsednica

Simona KropivSek - dlanica
Janez Lencl

1.5.2

-

Elan

Pobuda zq nadzor

Nadzor nad ZR proraduna Obdine Vransko za letl 2015 in 2016 se izvaja kot redni letnr
nadzor v skladu s 40. dlenom Statuta obdine Vransko in na podlagi Sklepa o izvedbi nadzora
ZR prora6una za leti 2015 in 2016, kije bil sprejet dne 16. 10.2017.

1.5.3

Obdobje in potek nadzora

Nadzor se nanaia na pravilnost sestave ZR proraduna Obdine Vransko za leto 2015 in2016.
Postopek pregleda in izdelave osnutka Porodila o pregledu je potekal v dasu od 24. 10.2017
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do l. 7.2018 v prostorih Obdine Vransko. Nadzor smo izvedli: dlana NO, Simona Kropiv5ek,
Janez Lencl ter BoZena Macarol, predsednica NO Obdine Vransko.
1.5.

1

Tehnika pregledovanja

Nadzorniki smo pregledali vse dokumente v zvezi z ZR proraduna Obdine Vransko za leti
2Ol5 in 2016, ki nam jih je posredovalo radunovodstvo Obdine na podlagi pisnih zahtev NO
(navedenih v zapisnikih sej NO). V ZR proradunov za obe leti so pregledane njegove obvezne
sestavine, razen v primerih, ki so bile te predmet podrobnejSega pregleda.
Na podlagi podatkov iz bruto bilance zd leti 2015 in 2016 ter pojasnil k ZR proraduna smo
med potekom pregleda zahtevali dodatno dokumentacijo. lzbor pregledovanih poslovnih
dogodkov in listin je bil opravljen nakljudno. Tako izbrani vzorci so bili pregledani po
principu vzordenj a. Zahteye za predloZitev konkretne dokumentacije in dodatna pojasnila, z
navedbami rokov za njihovo dostavo smo praviloma navajali v Zapisnikih sej NO. V osnutek
Porodila smo vklju6ili vse odgovore Obdinske uprave, listine pa smo navajali le, de na podlagi
zahteve NO niso bile predloZene oziroma smo v njih ugotovili nepravilnosti. ie so se
ugotovljene nepravilnosti/pomanjkljivosti nana5ale na leta, izven obdobja pregleda, smo na
njihovo odpravo v porodilu le opozorili.

ilani NO ne moremo jamditi

1.5.5

za pravilnost radunskih postavk in pojasnil v ZR proraduna.

Podlaga za pregled

Podlago za pregled so predstavljali veljavni predpisi in interni akti, na podlagi katerih

je bil

sestavljen ZR proraduna Obdine Vransko:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Zakon ojavnih financah, Ur. l. RS, it.7911999 do 96/2015;
Zakon o radunovodshu, Ur. l. RS,3r.2311999 do 114/2006-ZUE;

Pravilnik o enotnem kontnem nadrtu za proradun, proraiunske uporabnike in druge
osebejavnega prava, Ur. l. I l2109 do 100/2015,
Prirodnik za pripravo zakljudnega raduna obdinskega proraduna, Ministtstvo za
finance, januar 2010, Ministrswo za frnance,
Pravilnik o na6inu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev, Ur. l. RS, St.4512005 do 100/2015,
Slovenski radunovodski standardi 2006 (neuradno predi5deno besedilo SRS 2006
vkljudno s spremembami iz Ur. l. RS, !t. 64/2012, z dne 24. 8.2012, avgust 2012,
Slovenski inBtitut za revizijo)
Slovenski radunovodski standardi 2016, Ur. l. RS,95/2015,
Statut Obdine Vransko Ur. L RS, !t. 17 /2010 do 53/201 0,
Poslovnik NO obdine Vransko, uradna objava Obdine Vransko, it. 5612016,
Pravilnik o sestavljanju letnih porodil za proradun, proradunske uporabnike in druge
osebejavnega prava, Ur. l. RS.5t. I l5/2002 do 86/2016.
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o

o

pripravi zakljudnega raduna drZavnega in obdinskega proraduna ter
metodologijo za pripravo porodila o doseZenih ciljih in rezultatih neposrednih in
posrednih uporabnikov proraduna Ur. l. RS, 5t. l2l200l do 10212010,
Pravilnik o razdlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega

Navodilo

o

prava, Ur. l. RS, St. 13412003 do I 00/201 5,

o

Pravilnik

o

in

stopnjah odpisa neopredmetenih dolgorodnih sredstev in
opredmetenih osnovnih sredstev (Ur. l. RS, St. 4512005 do 5812010),
Pravilnik o obveznih sestavinah porodila nadzomega odbora Obdine Ur. L RS, St.

o

nadinu

2312009,

o
o

Pravilnik o radunovodsfvu Obdine Vransko (2016) in
druga strokovna literatura v povezavi s pregledovano problematiko.

1.5.6

Sodelovanje med NO in nodzorovano osebo med opravljanjem nadzora

Nadzorniki smo prejeli vso zahtevano dokumentacijo. TeZavo pri izvajanju pregleda je
predstavljalo le dejstvo, da odgovorne osebe praviloma niso predlagale zahtevane
dokumentacije v rokih, ki smo jih navedli v zapisnikih. Kot vzrok za to so navedle druge
obveznosti in aktivnosti, ki jih je Obdina imajala v dasu pregleda in jih je obravnavala kot
prednostne.

Pripombe OU k tej toiki odzivnega poroiila:
Navedeno ne drZi. Dokumentacijo smo NO praviloma predloZili v rokih, razen v primerih
nujnih drugih obveznosti. V teh primerih smo vas o tem predhodno pisno obvestili in
navedli do kdaj bo dokumentacijo moZno pripraviti ter jo nato do navedenega roka tudi
predloZili.

Pojasnilo OU k tej toiki NO ni upolteval.

2

PREDMET PREGLEDA IN NAdIN PRIDOBIVANJA DOKUMENTACIJE ZA
PREGLED

2.1

Predmet pregleda

Pred zadetkom izvajanja pregleda je NO na svoji 13. seji, dne 16. 10. 2017 sprejel sklep o
izvedbi pregleda ZR proraduna za leti 2015 in 2016, v katerem je okvimo dolodil, da bo
predmet pregleda naslednje:

I.

Planirana finandna sredswa zaleti 2Ol5 in 2016 in ZR proraduna za obe leti ter
morebitna odstopanja v porabi in rebalansu,

2. Pregled odprave morebitnih pomanjkljivosti in nepravilnosti iz revizijskih porodil in
3. Seznam prijav na razpise za sofinanciranje projektov, kateri so bili odobreni, kateri pa
zavmjeni in zakaj?

4

4.

Pregled listin in knjigovodskih evidenc, neposredno ali posredno povezanih z naStetim
v I . do 3. alineji te todke.

2.2 Naiin pridobivanja

dokumentacije, ki je bila podhgo za pregled

Dokumentacijo in izpise iz poslovnih knjig smo pridobivali:

l.

na podlagi zahtevkov,

ki

smo

in jih opredelili v zapisnikih

2.

3
3.1

na sejah NO, od dneva uredbe pregleda,

sej.

na podlagi kasneje zahtevane dokumentacije pred zadetkom pregleda in med njegovim

se nana5a na pregled dokumentacije v zvezi z nadrtom pregleda ZR
proraduna za leti 201 5 in 2016,
nakljudno, ko smo med pregledom naleteli na doloiene nejasnosti, ki niso neposredno
povezane s pregledom ZR proraduna, vendar pa jih je tudi potrebno razjasniti ali
odpraviti.
trajanjem,

3.

jih sprejeli

ki

UGOTOVITVEPRIPREGLEDU
Ugotovitve po posameznih pregledovanih

3.1.1

Vsebinski pregled ZR

podroijih

proraiuna za leti 2015 in 2016

Pri nadzoru smo najprej pregledali, de sta ZR proraduna Obdine Vransko zaleti 2015 in 2016
sestavljena v skladu s 96. do 99. dlenom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, St.
I l/2011-UPB, l4l20l3-popr., l0ll20l3 in 55/2015-ZFisP in 96/2015-ZIPSR (v nadaljevanju
ZJF)) ter v skladu z Navodilom o pripravi ZR dria-tnega in obdinskega proraduna ter
metodologije za pripravo porodila o doseZenih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih
uporabnikih proraduna za leti 2015 in 2016 (Uradn i list RS, 5t. l2l200l , 10/2006, 812007 in
|02/20l0 (v nadaljevanju Navodilo).
Za namen tega pregleda smo pripravili kontrolno shemo,
Preglednica

l:

1.

Shema ugotavljanja skladnosti ZR proraiuna Obiine Vransko z Novodili o pripravi
ZR drZavnega in obiinskega proraiuna

Dolo6ila po ZIF in Navodilu

Upo5tevanje v ZR
Upo5tevanje v ZR
proraiuna za leto 2015 proraiuna za leto 2O16

I. SPLOSNI DEL ZR
PRORAiUNA
I

kijo prikazujemo v preglednici

.l . Bilanca prihodkov in odhodkov

DA

DA

DA (tabela I. SPLOSNI
DEL)

DA
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Doloiila po ZIF in Navodilu
|

.2. Radun finandnih terjatev in

naloZb
1.3. Radun financiranja

1.4. ObrazloZitev splo5nega dela

Upoltevanje v ZR
proraiuna za leto 2015

Upoitevanje v ZR
proraiuna za leto 2O16

DA (tabela I. SPLOSNI
DEL)

DA

DA (tabela I. SPLOSNI
DEL)

DA

DA (str.

2. POSEBNI DEL ZR

l)

DA

DA

DA

DA (tabela II.
POSEBNI DEL)

DA

DA

DA

3.1. Sprejeti proradun leta 2014

DA

DA

3.2. Veljavni proradun (sprejeti
proradun s spremembami) leta 2014

DA

DA

3.3. Realizirani proradun leta 2014

DA

DA

3.4. Indeks med realiziranim in
spreietim proradunom leta 2014

DA

DA

3.5. lndeks med realiziranim in
veljavnim proradunom leta 2014

DA

DA

DA (str. I )

DA

DA (str. 1)

DA

DA (str. 3)

DA

PRORAiLTNA
Realizirani finandni nadrti
neposrednih uporabnikov
2.1 .

3. SPLOSNI IN POSEBNI ZR

PRORAiTINA

4. OBRAZLOZITEV SPLOSNEGA

DELA ZR PRORAdUNA
4.

l. Opredelitev makroekonomskih

izhodi5d, na osnovi katerih je bil
pripravljen proradun in sprememb

makroekonomskih gibanj med letom
4.2. Porodilo o realizaciji prejemkov

in izdatkov drZavnega oz.
obdinskega proraduna, proradunskem
preseZku ali primanjkljaju in
zadolZevanju proraduna z
obrazloZiwijo pomembnejiih
odstopanj med sprejetim i in
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Doloiila po ZIF in Navodilu

Upo5tevanje v ZR
proraiuna za leto 2015

Upoltevanje v ZR
proratuna za leto 2016

realiziranimi prejemki in izdatki,
prese2kom oz. primanjkljajem in
zadolZevanjem
4.3. Porodilo o sprejetih ukrepih za
uravnotezenje proraiuna in nj ihovi

DA (str. 6)

DA

DA (str. 6)

DA

DA (str. 6)

DA

4.6. Porodilo o porabi proradunske
rezerve

DA (str. 7)

DA

4.7. Porodilo o porabi sredstev
sploine proradunske rezervacije

DA (str. 7)

DA

DA (str. 8-30)

DA

DA

DA

DA

DA

DA (strani stran)

DA

DA

DA

DA

DA

realizaciji v skladu z 41. Llenom ZJF
4.4. ObrazloLitev sprememb
neposrednih uporabnikov med letom
v skladu s 47. dlenom ZIF
4.5. Porodilo o spremembah med

sprejetim in veljavnim proraiunom
glede na sprejete zakone in obdinske
odloke v skladu s 47. dlenom ZJF

5. OBRAZLOZTTEV POSEBNEGA

DELA ZR PRORAdUNA
5.1- Porodilo o realizaciji finandnega
nadrta neposrednega uporabnika
5.2. Poslovno porodilo neposrednega

uporabnika, ki vkljuduje porodilo o
doseZenih cilj ih in rezultatih
6. OBRAZLOZITEV IZVAJANJA

NAdRTA RAZVOJNIH
PROGRAMOV
. OBRAZLOZITEV PODATKOV
IZ BILANCE STANJA
7

8. OBRAZLOZITEV
UPRAVLJANJA DENARNIH
SREDSTEV SISTEMA
F,NOTNEGA ZAKLADNISKEGA
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DoloEila po ZIF in Navodilu

Upo3tevanje v ZR
Upo5tevanje v ZR
proratuna za leto 2015 proraiuna za leto 2016

RACUNA

9.IZJAVA O OCENI
NOTRANJECA NADZORA
JAVNIH FINANC

DA

DA

Nadzomi odbor ugotavlja, da ZR proradunov Obdine Vransko za leti 2015 in 2016 vsebujeta
vse zahtevane elemente v skladu s 96. do 99. dlenom ZJF ter Navodilom o pripravi ZR
drZavnega in obdinskega proraduna ter metodologije za pripravo porodila o doseZenih ciljih in
rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proraduna. Sestava ZR je vsebinsko
pregledana, zneskovno pa so pregledane le nekatere postavke po metodi vzortenja.
Medtem ko ugotavljamo, da je struktura ZR za leti 2015 in 2016 pravilna (kar izhaja iz
ugotovitev v preglednici I tega porodila), sta vsebina in nadin pojasnjevanja poslovnih
dogodkov v Obrazloiitvi ZR proraduna Ob6ine Vransko za leti 2015 in 2016 5e vedno precej
nepregledna in nesistematidna v primerjavi z Obrazloiitvami ZR proradunov drugih
primerljivih obdin, npr. Obdine Mokronog. Se vedno ugotavljamo, da so dolodeni podatki
neposredno prepisani iz uradnih aktov, dolodeni podatki pa so kar prekopirani iz preteklih
obdobij. na kar krte tudi napaka prijavni objavi Zakljudnega raduna Obdine Vransko za leto
2016 (Uradne objave Obdine Vransko, Et. 6712017 z dne 30. 6. 2017), kjer je namesto
proradunskega primanjkljaja v viSini - 82.105 eur izkazan proradunski preseZek v vi5ini
183.153 eur (kotje bil dejansko doseien v letu 2015). Ta napaka do zakljudka porodila ni bila
odpravfjena, je pa Zupan med pregledom Ze podal pisno izjavo z dne 12.1. 2018, v kateri
izjavlja, da so bili radunovodski izkazi na AJPES oddani v pravilnih zneskih, prav tako pa so
bili pravilni podatki upo5tevani tudi pri njegovem odlodanju in vodenju oziroma pri
poslovanju Obdine Vransko v pregledovanem obdobju.

ie bi Obdinska uprava upo5tevala v preteklosti 2e dana priporodila Nadzomega

odbora v
Porodilu o pregledu ZR za leto 2014, bi ta za leti 2015 in 2016 pripravila primerjalni pregled
knjigovodskih kategorij iz proraduna/rebalansa in ZR proraduna po posameznih letih (in ne le
za eno samo obdobje, brez primerjav s preteklimi), se takSna napaka, ki prikazuje proradunski
preseZek namesto proradunskega primanjkljaja ne bi mogla zgoditi.

V ObrazloZitvah za leti 2015 in 2016 namred navkljub na5im priporoiilom 5e vedno najdemo
le prirnerjave med planiranimi proradunskimi postavkami (iz obeh rebalansov proraduna) in
med realiziranimi postavkami. ObrazloZitvi ZR proraduna za obe nadzorovani Ieti 5e vedno ne

v primerjavi s preteklimi leli, zato iz
obeh ObrazloZitev ni mod razbrati, ali podatki primerjalno pomenijo rast, stagnacijo,
zmanj5anje ali povedanje knjigovodskih kategoru, zato ni moZno ugotoviti trendov v
vsebujeta primerjav realiziranih postavk tekodega leta
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razumnem iasul. Tak nadin sestavljanja ObrazloZitev oteZuje sprejemanje kvalitetnih
odloditev na Obdinskem svetu, ne nazadnje pa bi preglednejSe in bolj primerljive informacije
olajSale delo tudi Zupanu. V ObrazloZitvi so navedeni le indeksi povedanja./zmani5anla med
rebalansom proraduna, ne pa tudi primerjava realiziranih knjigovodskih kategorij med
posameznimi leti. Onemogodene so tudi logidne primerjalne kontrole podatkov po
posameznih obdobjih.
Pregledali smo tudi Poslovno porodilo Obdine Vransko za leto 2015, ki bilo skupaj z
radunovodskimi izkazi posredovano AJPES-u (vir: spletna stran AJPES). Podlago za pregled
je predstavljal Prirodnik za pripravo zakljudnega raduna obdine (Braru5ek, A., MF,20l0).

V njem najdemo naslednje priporodilo: >Obdina pripravi tudi poslovno porodilo ki vkljuduje
porodilo o doseZenih ciljih in rezultatih. Pri tem mora izhilati iz obrazloZiwe svojega
finandnega nadrta (program a dela). Za kvalitetno pripravo porodila o doseienih ciljih in
rezultatih je pomembno, da 1e Le obrazloLitev finandnega nadrta pripravljena skladno s
predpisi<.

Poroiilo

o doseZenih

ciljih in rezultatih mora vsebovati:

o zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno podrodje neposrednega
uporabnika,
o dolgorodne cilje neposrednega uporabnika,
o letne cilje neposrednega uporabnika, postavljene v obrazloZitvi predloga finandnega
nadrta neposrednega uporabnika,
o oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela,
o nastanek morebitnih nedopustnih ali nepridakovanih posledic pri izvajanju programa
dela,
o oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseZenimi cilji iz
porodila preteklega leta ali ved preteklih let,
o oceno gospodarnosti in udinkovitosti poslovanja glede na predpisane standarde in
ukrepe za izboljSanje udinkovitosti ter kvalitete poslovanja,

o oceno delovanja sistema notranjega finandnega nadzora,
o pojasnila na podrodjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseZeni, zakaj cilji niso bili
doseZeni in oceno udinkov poslovanja na druga podrodja. Porodilo o doseZenih ciljih in
rezultatih se pripravi:
o na nivoju podroiij proradunske porabe, glavnih programov in podprogramov ter - po
neposrednih uporabnikih in proradunskih postavkah ter projektih.

I Obr"zloLityi ZR bi lahko bila priloZena preglednica (ali vei preglednic), ki bi na enem mestu vsebovala vse
podatke iz ZR primerjalno med posameznimi leti (npr. proraaun/rebalans 2015 in ZR 2015 ter proradun/rebalans
2016 inZR20l6. Sedaj je vsak posameznik za oceno trenda (rasti, stagnacije, zmanjsanja,...) sam poskrbeti za
pridobitev podatkov iz treh razlidnih dokumentov, jih urediti na nadin, da so primerljivi.
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3.2

Ugotovine ob pregledu sohlevane dokumentacije v zapisniku 18. Seje NO

Na 18. seji NO smo od obdinske uprave zahtevali predloZitev dodatne dokumentacije, ki smo
jo prejeli 22. 12.2017.
Zahtev ali smo naslednje:

Dokument, ki ga izstavi Obdini Vransko Sipro z nazivom prihodki in odhodki iz
naslova najemnin za stanovanja v lasti Obdine Vransko za leti 2015 in 2016
(nakljudno v letu 2015 za mesec maj in v letu 2016 za mesec december) in na tej
podlagi izstavljene raiune Obdine Vransko druZbi Sipro za ista obdobja.

2.

Inventurni elaborat za leti 2015 in2016z ugotoviwami

3.

Seznam odprtih zapadlih terjatev na dan 31. 12.2015 in 31. 12.2016 z morebitnimi

opomini.

4.

Seznam odprtih zapadlih obveznosti do dobavitelji na dan 31.12.2015 in 31.12.2016 z

IOP obrazci.

5. REK-I

obrazec za mesec februar 2015 in za janraar 2016 s TRR izpiski, kjer so

razvidna

6.

pladila prispevkov in akontacije dohodnine.

7.

Pojasnilo konta 0230 - Nepremidnine v gradnj i
poslovnega dogodka knjiZenega na tem kontu.

8.

Pojasnilo radunovodstva konta 2800

- JKP - 478.088,13 € oz. pojasnilo

- Nepladani davdni prihodki -

knjiZba v debet

52.191,59 e.

9.

Pojasnilo bilandne postavke sredstva za delovno uspe5nost v viSini 12.669,00 € za leto
2016.

10. Pojasnilo bilandne postavke nakup zemlji5d in naravnih bogastev v

vi5ini l02.l24 € za

leto 2016 po posameznih poslovnih dogodkih.
I

l. Konto kartico >lnvesticijsko vzdrZevanje in obnove<

za leto 2016.

12. Konto kartico >rNovogradnje, rekonstrukcije in adaptacije<< za leto 2016.

Ad 1) Po pregledu predloZene dokumentacije ugotavljamo, daje Obdinska uprava predloZila
zahtevana dokumenta Sipro d.o.o. z nazivom >Razdelilnik St. 9990000003269 z dne ll. 5.
2Ol5 za obradunsko obdobje 05/2015 v znesku 519 eur, listo obraduna po stro5kih in
dobaviteljih, listo pladil za dobavitelje, listo pladil po lastnikih in obradunu ter promet
skladov po objektih in datumu dogodka. Za december 2016 so predloZili dokument z
l0

nazivom radun 5t. 35602/2016 (v letu 2015 se je enak dokument imenoval razdelilnik) z dne
9. 12.2016 v znesku 773 eur. Tudi temu dokumentu je Obdinska uprava predloZila enake

priloge. Ugotavljamo, da je Sipro d.o.o. za obe pregledovani obdobji izstavil stro5kovnik in
raiun. ki sta skladna s prilogami.

je Obdinska uprava predloZila zahtevani inventumi elaborat za leti
2015 in 2016 z ugotovitvami. Ugotavljamo tudi, da so inventuro izvedle osebe, ki ne
evidentirajo posameznih poslovnih dogodkov v zvezi z nabavo in odtujitvijo popisanih

Ad 2) Ugotavljamo,

da

sredstev, kar pomeni da ni bilo konflikta in nasprotja interesov.

Iz dokumentacije izhaja, da se inventure izvajajo, da pa se ne ugotavljajo odgovorne osebe za
inventume primanjkljaje. Za leto 2015 ni bil predloZen dokument z tazivom Zapisnik o delu
inventurne komisije s predlogom za odpis, zato tudi ni mod najti naloga za likvidacijo

primanjkljajev.
Obdina izkazuje

v

dokumentu Zapisnik o delu inventume komisije s predlogom za odpis

osnovnih sredstev in drobnega inventarja v tabeli I manjkajoda osnovna sredstva, v tabeli 2
tega dokumenta pa manjkajod drobni inventar. V obeh primerih ugotavljamo, da v zapisniku
niso priloZeni listinski dokazi o tem, kaj seje zgodilo s to opremo, npr. o unidenju te opreme,
zaradi desar ni moZno z gotovostjo trditi, da so dejansko res bila unidena in ne kako druga6e
odsvojena.

Ad 3) V zvezi s seznamom odprtih zapadlih terjatev na dan 31. 12. 2015 in 31. 12.2016
ugotavljamo, daje Obdinska uprava predloZila zahtevane dokumente skupaj z opomini.

je bilo odprtih postavk za 60.126,95 eur, med katerimi so najstarej5e
po datumu zapadlosti segale tudi v leto 2006. Med najvedjimi pa je izstopala terjatev do
podjetja Simbio d.o.o. in sicer v vi5ini 2l .370 eur, medtem, ko je bilo odprtih zapadlih terjatev
na dan 31. 12.2015 v vi5ini 31.945 eur (med katerimi pa so zopet izstopale zapadle terjatve
Za obdobje 31. 12. 2015

do podjetja Simbio d.o.o. v viSini 10.647 eur).

Za proudevano obdobje per 31. 12.2016 pa je bilo odprtih zapadlih terjatev v viSini 20.197
eur, medtem ko Obdinska uprava ni predloZila izpisa vseh odprtih terjatev na dan 31. 12.
2016. Najstarejle zapadle terjatve so segale v leto 2006 (najem grobov...), med najvedjimi
zapadlimi odprtimi terjatvami pa je bila ponovno terjatev do podjetja Simbio d.o.o. in sicer v
viSini 16.730 eur.
Ugotavljamo, da Obdinska uprava dolZnikom sicer po5ilja opomine in opomine pred izvr5bo,
vendar ni predloZila dokazov, da bi bile izvribe dejansko tudi vloZene. Glede na to, da se je
veliko odprtih zapadlih terjatev pojavljalo Ze v bilanci leta 2014 utemeljeno domnevamo, da
se tudi v letih 2015 in 2016 ni izvajala udinkovita izterlava zapadlih terjatev. Naloga

inventume komisije

bi namrei bila poleg ugotovitev oz. potrditev odprtih terjatev tudi

ll

sprejem sklepa o ukrepih

v zvezi z odprtimi zapadlimi terjawami.

ie

bi ugotovila, da

so

nekatere terjatve neizterljive oziroma so Ze zastarale, bi morala sprejeti sklep o odpisu takSnih

terjatev.

Ad 4) Obdina v zakljudnem rattnu za leto 2015 izkazule 373.148 eur zapadlih obveznosti do
dobaviteljev, od tega do Simbio d.o.o. za 9.811 eur. Za obe leti je priloZeno tudi nekaj
potrjenih izpisov odprtih postavk do dolodenih dobaviteljev. V letu 2016 Obdina izkazuje
odprte zapadle obveznosti do dobaviteljev v vilini 124.509 eur . Med temi je tudi obveznost
do Simbio d.o.o. v viSini 6.571 eur, ki bi morda lahko bila predmet pobota.
Ad 5) Pregledali smo REK I obrazec za izplaLilo plad za mesec februar 2015. Ugotavljamo,
daje bil obrazec FURS-u pravodasno oddan (4.3.2015) zaizpladrlo 5. 3. 2015. Ugotavljamo,
da so bili prispevki pladani dan po izpladilu neto plad, to je 6. 3. 2015, kar pomeni enodnevno
zamudo, s tem pa tudi obveznost obraduna zamudnih obresti. Pregledali smo tudi REK I
obrazec za izpladilo plad za mesec januar 2016. Ugotavljamo, da je bil obrazec FURS-u
pravodasno oddan (3. 2.2016), za izpla{ilo plal 3.2.2016. Na isti dan so bili pladani tudi
prispevki za socialno vamost in akontacija dohodnine.

Ad 6) Iz bruto bilance za leto 2016 izhaja, da je stanje na kontu Nepremidnine v gradnji - JKP
(konto 0230) 449.831 eur. Kljub temu, daje stanje na tem kontu per 31. 12. 2016 manj5e kot
v enakem obdobju leta 2015, ko je zna5alo stanje tega konta 471.803 eur,je 5e vedno knjiZeno
na kot investicija v teku, kar pa ni pravilno, saj se ta investicija dejansko Ze nekaj let uporablja

za namene, za kalere je bila zgrajena. Oditno te nepremidnine 5e vedno nimajo uporabnega
dovoljenja in so zato knjiZene na konto nepremidnin v gradnji, kar paje napadno. To namred
pomeni, da se oditno kljub uporabi (in obrabi) javne infrastrukture, amortizacUa zanjo ne
obradunava, karje v nasprotju z Zakonom o radunovodstw in SRS I (2016).

Ad 7) lz bruto bilance smo razbrali, da je stanje konta 280 nepladani davdni

prihodkr

prikazano v debetno stran v viSini 52.191,59 eur. Zaprosili smo za pojasnilo, v katerem je bilo
navedeno, da se omenjena knjiZba nana5a na uskladitve stanj med konti 1200 in 280 v
decembru 2014.
To pojasnilo dlanom NO ni povsem razumljivo.

Ad 8) Pojasnilo bilandne postavke za delovno uspe5nost v viSini I2.699 eur. Nadomestilo se
po pojasnilu obdinske uprave nana5a na nadomeSdanje delavke, ki je od5la v pokoj. Njeno
delo je bilo razporejeno med druge delavce.
Ad 9) Postavka >Nakup zemljiSd v letu 2016 po pojasnilu obdinske uprave predstavlja stro5ek
za zemlji5da, po katerih potekajojavne poti in so bila zemljiS6a v privatni lasti.
Odgovorna oseba obdinske uprave je takole odgovorila na to vpra5anje NO:

't)

)1. za nakup zemui5d, po katerih potekajo dovozne poti do

in Sportne dvorane smo od
stedajnega upravitelja Energetike Vransko, odvetnika Boruta Soklida na zadnji draibi odkupili
Sole

zemlji5da v vrednosti 50.553,80 eur.

ieplje

AMZS poligon smo od stedajnega upraviteua Arke
import export odkupili zemlji5de, po kateri poteka dovozna cesta, v skupni vrednosti 7 .867,54

2. Za dovozno cesto JP 916-022

-

eur.

3. Za izgradnjo mostu dez potok Bolsko na zgoraj citirani cesti, smo morali pred izdajo
gradbenega dovoljenja pridobiti pravico graditi na parcelah, ki niso bile v na5i lasti, ampak v
lasti Energetike v stedaju. Za nakup teh zemlji5d je bilo porabljenih 39. I 62,00 eur.
4. V sktopu rekonstrukcije lokalne ceste LC 490-124 Ropasija - Vransko, smo odkupili del
privatnega zemljiSda (Marije Karo), po katerem poteka lokalna cesta v vrednosti 2.404.67 eur.
5. V naselju Brode Grid je bil prav tako odkupljen del privatnega zemlji5da (Martine Horvat),
po katerem potekajavna pot JP 992-661 Brode

-

Grid, v vrednosti 2. 135,00 eur<.

Ad l0) Dostava knjigovodskih listin na podlagi konto ka(ice >Investicijsko vzdrtevanje

in

izbolj5ave< za leto 2016
Obdinska uprava je NO-ju predloZila kopije radunov,

ki bi naj bili knjiZeni na kontu 4205 00
>Investicijsko vzdievanje in izboljSave<. Iz predloZenih radunov izhaja, da gre za ureditev
prostorov za Solsko knjiZnico in multimedijske udilnice v OS Vransko - Tabor. NO meni, da
v tem primeru ne gre za le za investicijsko yzdtlevanie in izbolj3ave objekta, pad pa vsaj
delno za novo investicijo, saj so obstojedi prostori dobili z vlaganji novo namembnost, kar
pomeni, ni 5lo zgolj za izboljiavo. Pred tem namred knjiZnice v tem delu Sole namred ni bilo.
V Pravilniku o radunovodstru ni jasnih meril, kdaj gre za investicijsko vzdrievanje, kdaj za
izboljSavo in kdaj za investicijsko vlaganje v objeh, ki poveduje vrednost objekta, kar je v
tem primeru dejstvo.
Ad 11) Dostava knjigovodskih listin na podlagi konto kartice

>>Novogradnje, rekonstrukcije,

adaptacije< za leto 20 1 6

Iz predloZenih radunov izhaja, da gre v teh primerih dejansko za novogradnjo

-

odvajanje

komunalnih voda, meteoma kanalizaclja, raz5iritev ceste ob kanalu....

3.3

Ugotovitve ob pregledu zahtevane dokumentacije v zapisniku 22. Seje NO

Na 22. seji NO smo odgovome

v

obdinski upravi zaprosili 5e za odgovore na spodnja

vpra5anja:

l3

Leto 2015:
popravki vrednosti NDS

je stanje v breme?

o

Pojasnite konto 01002

o

Pojasnite v okviru katerih dejavnosti Obdine ste zavezanci za DDV in
primerih uveljavljate pravico do samoobdavdiwe po 76 a dlenu ZDDY-I?

o

Pojasnite promet konta 402799

-

-

-

zakaj

druge od5kodnine in kazni v vi5ini

l4.l

v

katerih

12,55 eur

-

na kaksne poslovne dogodke se te postavke nanasajo?

Leto 2016

o

Terjatve uryez lcev za komunalni prispevek, kdo so dolZniki, ali obstajajo zapadle
nepladane terjatve in kako poteka izterjava? Seznam dolZnikov in datumi zapadlosti
terjatev, ter morebitni podatki o izterjavi.

o

Pojasnite stanje na kontu 010112
sredstev - zakaj je stanje v breme?

o

Konto 403100 in 403101 - obresti za najeta posojila
Ali je bil od datuma najema posojil pa do konca leta 2015 narejen reprogram posojil z
bolj ugodno obrestno mero, s katerimi bi se popladala dotedanja posojila z manj

-

popravki vrednosti neopredmetenih dolgorodnih

ugodno obrestno mero?

o

Konto 402099 - drugi splolni material in storitve
Pojasnite, kaj je knjiieno na tem kontu.

o

Skladnost analitiEnih evidenc osnovnih sredstev z glavno knjigo
PredloZite dokazila o skladnosti podatkov v Registru osnovnih sredstev s stanjem
kontov 020 - zemlji5da in 021 - zgradbe v glavni knjigi.

Odgovorov do19.2.20l8,kosmoimeli 23. sejo NO, nismo prejeli. Lupan je dne 13.2.2018
dlanom NO pisno po e-mailu pojasnil, da lahko radunovodstvo pripravi odgovore Sele do 5. 3.
2018, ker imajo delo z oddajo bilanc in zakljudnega raduna za leto 2017.

ilani NO ocenjujemo, da so se vpraianja

nana5ala na Ze zakljudena obradunska obdobja 2015

in 2016 in da bi bilo moZno na vedino postavljenih vpraSanj v postavljenem roku odgovoriti le
z DA ali NE oz. s kratkim pojasnilom ali pa izpisom kartic.

Nadzomiki smo pregled poslovanja Obdine Vransko za leti 2015 in 2016 zakljudili dne l. 3.
2018. Po datumu zakljudka pregleda smo od obdinske uprave prejeli odgovore na naia
vpra5anja, ki smo jih obdinski upravi postavili na 22. seji NO dne 12. 2. 2018. Clani NO smo
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se odlodili, da prejete odgovore

in

dokumentacijo ktjub zakljudku pregleda izjemoma

vkljudimo v osnutek Porodila.

3.4

Ugotovitve ob pregledu x,ahtevane dokumenlacije v zapisniku 22. Seje NO

Obdinska uprava nam je na zastavljena vpraianja takole odgovorila:

Leto 2015
o

Konto 01002 popravki vrednosti NDS

je vneseno po stanju sredstev, ki nam jih vsako leto posreduje Simbio. V letu 2017 je
bila ugotovljena napaka, kateraje bila ustrezno poknjiZena (kartico prilagamo v prilogi).
>Stanje

Kot lokalna skupnost smo izvzeti iz sistema DDV po 5. odstavku 5. dlena ZDDV-I.
76. a dlen uveljavljamo pri radunih, ki se nanaSajo na kanalizacijo in vodovod. DDV si
poradunamo pri zahtevkih od JKP za pladilo raduna-situacije, ki ga prejmejo v tujem imenu in
za tuj radun (v imenu in za radun Obdine Vransko), v skladu s 36. dlenom ZDDV-I, ki se
nanaia na zgoraj omenjeno podrodje<.
Komentar NO:

Iz

je razvidno, da se stanje (vrednost neopredmetenega premoZenja) prilagaja
ki ga posredujejo zunanji poslovni partnerji, kar je nedopustno. lzpade namred, da

navedenega

stanju,
Obdinska uprava nima svojih lastnih evidenc v zvezi s temi sredstvi, na katere bi se lahko
zanesla.

o

Konto 402799

Postavke knjiZene na tem kontu se nana5ajo na povrnitev stro5kov postopka in od5kodnine za
razlaSdeno nepremidnino v zadevi KriZnik 5t. N38/2012, od5kodnine za izgradnjo kanalizacije

v Prekopi, pladilo
pogodbi 5t. 255

stavbne pravica po pogodbi 5t. 2551-15-210013

I-|5

-22007

in pladilo po

sluZnostni

l.

Ni komentarja NO.
Leto 2016
o

Terjatve zavezancev za komunalni prispevek;

Konec leta 2016 je bilo stanje terjatev iz naslova komunalnih prispevkov 25.191,55€ (za leta
2011, 2012,2013,2014, 2015 in 2016) Seznam dolZnikom prilagamo. Konec 2017 se je

t5

stanje bistveno izboljSalo in zna5a 9.250,12€. Seznam vam tudi prilagamo iz katerega je
razvidno kdo je v letu 2017 pladal. Poslani so jim bili opomini. V mesecu marcu jim bodo
ponovno poslani opomini.

Komenlar NO:
Na podlagi navedb Obdinske uprave, smo dlani NO enotnega mnenja, da je vsem dolinikom,
ki so jim bili Ze poslani opomini, potrebno nemudoma poslati opomine pred izvr5bo s
postavljenim rokom pladila. ie dolZniki navedenega roka pladila ne bodo upo5tevali, je
potrebno nemudoma vloZiti predloge za izvr3bo. V Pravilniku o radunovodstvu bi moral biti
opredeljen postopek izterjave - kdaj poslati prvi opomin, kdaj (po koliko dneh od zapadlosti)
drugi opomin, kdaj opomin pred izvribo in ob kak5ni viSini dolgaje potrebno vloiiti predlog
za izvr5bo. Ugotavljamo, da so nekatere odprte terjatve do dolZnikov z naslova komunalnega
prispevka iz leta 2011 in 2013 zastarale. Iz predloiene dokumentacije ni mod razbrati, da bi
bile zastarane terjatve v vi5ini 3.156,64 eur v preteklosti dane v postopek iaerjave.
Ugotavljamo, da je bilo v letu 2016 odprtih terjatev iz komunalnega prispevka v znesku
I I .778,98 eur. Na seznamu pladnikov tega prispevka v letu 2017 je od teh terjatev (iz leta
2016) delno poravnana samo ena terjatev, ostale terjatve pa niso prikazane kot poravnane, niti
niso prikazane kot 5e odprte. Seznama odprtih terjatev nista skladna.
o

Konto 010112

Razlaga 2e pod prvo todko za leto 201 5.

Komentar NO:
Enak kot za leto 201 5

o

Konto 403100 in 403101

Od datuma najema posojila in do danes ni bil narejen reprogram posojil z bolj ugodno
obrestno mero.

Komenlar NO:
Pogoji za najem posojil so v zadnjih letih postali za posojilojemalce obdutno ugodnejSi v
primerjavi z obdobjem, ko je Obdina najela glavnino posojil, zato bi bilo smotrno prou6iti
nove pogoje in v primeru, 6e so ti ugodnej5i, manj ugodna posojila nadomestiti z bolj
ugodnimi.

o

Konto 402099

Na tem kontu so knjiZeni strolki: obdariwe otrok ob prihodu BoZidka, darila za najbolj5e
udence, sredswa druStvu za pripravo toplega obroka ob prvomajskem sredanju na dreti,
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kolesarjenju in pohodu na dretu ob dnevu drZavnosti in za boiidni pohod, izdelave turistidnih
kart, izdefave plaket, grbov in map za obiinska priznanja, stroiki pomodi pri izdelavi
spominskega obeleLja v Zalo5ki gorici, spletni portal Gea-go, yabil za obdinske in drZavne
prireditve, stro5ki pogostitve na slavnostni akademiji, promocijske trganke, zemljevid Obdine,

stroiki pogostitve in nastopa za sredanje starej5ih obdanov, stro5ke lektoriranja obdinskega
informatorja, stroSki za KriZnikov praznidni festival, ozvodenja na prireditvah in drugi stroiki
povezani s prireditvami oziroma dogajanjem v obdini.

Komentor NO:
Ugotavljamo, da so na kontu 402099 >Drugi splo5ni material in storifve( knjiZeni tudi stro5ki,
ki bi morali biti poravnani v breme druStev, ki so doloiene prireditve organizirale. Dru5tva
namred pridobijo vsako leto - na podlagi razpisa (in plana), sredstva za njihovo delovanje, iz
katerih nato sama financirajo svojo dejavnost. ie Obdina sama iz proraduna plada dolodene
izdatke, ki bi morali bremeniti posamezno druSwo (ali zavod), na ta nadin obide predpisan
postopek financiranja druitev in s tem neupravideno privilegira dolodene nepridobitne
organizacije. Podoben primer neprimernega financiranja s strani Obdine je tudi radun Elan
Inventa d.o.o., St. I 00/ 16001 698 z dne 20. 6. 2016 za nakup nogometnega gola, mreZe in sider
za nogometni gol

v vi3ini 1.378,60 eur. Iz predloZene dokumentacije ni razvidno, da bi bila

Obdina lastnica te opreme oziroma, da bi kasneje dru5tvo ta znesek obdini povrnilo

-

torej da

bi 5lo zgolj za zatasno financiranje nakupa.
o

Skladnost analitiinih evidenc osnovnih sredstev z glavno knjigo

>Pri redni notranji reviziji poslovanja Obdine Vransko v letu 2017 so bile ugotovljene
neusklajenosti na posameznih postavkah v glavni knjigi in stanjem v registru osnovnih
sredstev. To pomanjkljivost moramo po priporodilu revizorjev odpraviti najkasneje v letu
2018, kar bomo s pomodjo revizorjev uskladili v najkraj5em moZnem dasu<.

Komentar NO:

ilani NO smo Ze v porodilu

za leto 2Ol4 ugotovili neskladje analitidnih evidenc osnovnih
sredstev z glavno knjigo. Odpravo teh neskladij smo vkljudili v priporodila NO obdinski
upravi, vendar kotje navedeno v odgovoru obdinske uprave in kot tudi sami ugotavljamo, 5e
vedno ni moZno ugotoviti, kakSno je dejansko premoZenje Obdine Vransko in kolik5na je
njegova dejanska knj igovodska vrednost.

3.5 Pregled reiitev

v

Pravilniku o raiunovodstvu

Obdina Vransko je dne 31. 7. 2016 sprejela nov Pravilnik o radunovodstvu (odslej tudi
Pravilnik), pred tem paje uporabljala Pravilnik, kije bil sprejet dne 30. I l. 2006. To pomeni,
da smo pri pregledu zakljudnega raduna za leto 2015 uporabljali reSitve iz Pravilnika,
veljavnega do 3l . 7. 2016, pri pregledu za leto 2016 pa smo uporabljali reSitve iz >novega<
Pravilnika, ki je pridel veljati l. 8. 2016. Ugotavljamo, da je v kondnih dolodbah pravilnika,
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sprejetega 31. 7 . 2016, predpisan datum zadetka njegove uporabe I . 8. 2016, kar pa ni
pravilno. Obradunsko obdobje se pridne s l. l. tekodega leta in se zakljudi z 31. 12. tekodega
leta. Ker gre pri evidentiranju gospodarskih kategorij za kontinuiteto knjiZenja poslovnih
dogodkov od 1. l. dalje, ni moZno sredi leta spreminjati nadina vrednotenja in izkazovanja
posameznih gospodarskih kategorij. Ker so novi SRS 2016 zadeli veljati s l. 1.2016, bi
morala biti uporaba novega Pravilnika prav tako dolodena s l. l. 2016 in ne sredi [eta.
Nadzomiki smo pregledali, kako je v veljavnem Pravilniku (v skladu z na5imi priporodili pri
pregledu ZR proraiuna za leto 2014) urejeno podrodje vrednotenja nepremidnin; zlasti
razmejitev med investicijami, investicijskim vzdrZevanjem in tekodimi popravili, kako (na
kakSni pravni podlagi) je dolodena doba amortiziranja in predvsem, na kak5en nadin so
dolodena pravila upravljanja s slabimi terjatvami (s dimer so miSljene dvomljive, sporne in
zlasti zastarane terjatve). Zanimalo nas je, ali so v novem Pravilniku na primer dolodeni roki,
v katerih je potrebno poslati opomin za pladilo, ali so dolodeni roki za usklajevanje terjatev
oziroma so jasno dolodena sodila, pod kakSnimi pogoj i se sploh sme odpisati posamezno
terjatev v breme proradunskih odhodkov.
PodrobnejSe ugotovitve glede re5itev v Pravilniku navajamo v nadaljevanju tega porodila.

Pri pregledu doloib Pravilnika ugotavljamo naslednje:
o da niso dolodeni kriteriji, kdaj nastane obvemost prevrednotenja gospodarskih

o
o
o
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kategorij;
pri posameznih gospodarskih kategorijah ni dolodeno merilo za bistvenost (kdaj je
doloden vpliv tako pomemben, daje potrebno spremeniti ali prevrednotiti posamezno
gospodarsko kategorijo);
46. dlen - amortizacija (o ne dolodi radunovodja, pad pa jo je dolZan upo5tevati, saj
zakonsko dolodena);
v Pravilniku o radunovodstvu ni dolodena vrsta in vsebina posameznih konkretnih
knjigovodskih listin, njihovega krogotoka in ravnanja z njimi.

ODZIVNO POROdILO OB.INSKE UPRAVE, (OU) NA OSNUTEK PORO.ILA
O OPRAWJENEM NADZORU ZR PRORAdUNA OBEINE VRANSKO ZALETI
2015 IN 2016

Nadzomi odbor Obdine Vransko je dne 18.7. 2018 pravodasno prejel odzivno porodilo
Obdine Vransko (51.: 410-01/2018-01), ki ga v nadaljevanju, zaradi njegove vedje
preglednosti v celoti navajamo. Pri posameznih todkah odzivnega porodila se NO opredeljuje
glede navedb v njem tako, da v skladu s 24. dlenom Poslovnika Nadzornega odbora Obdine
Vransko navaja svoje upo5tevanje ali pa neupo5tevanje v odzivnem porodilu navedenih
pripomb, mnenj in predlogov.
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4,1

Vsebina odzivnega poroiila s pripombami NO o upoitevanju ozircma zavrnitvi odziva
(pripomb, mnenja) UE v odzivnem poroiilu

Pod toiko 1.5.6.n stran 4 osnutka poroiila

>1.5.6 Sodelovanje med NO in nadzorovano osebo med opravljanjem nadzora
Nadzorniki smo prejeli vso zahlevano dokumenlacijo. Teiwo pri imajanju pregleda je
predstavljalo le dejstvo, da odgovorne osebe praviloma niso predlagale zahtevane
dokumentacije v rokih, ki smo jih navedli v zapisnikih. Kot vzrok zo to so navedle druge
obveznosti in aktivnosti, ki jih je Obiina imajala v iasu pregleda in jih je obrovnatala kot
prednostne<.

drZi. Dokumentacijo smo NO praviloma predloZili v rokih, razen v primerih
nujnih drugih obveznosti. V teh primerih smo vas o tem predhodno pisno obvestili in navedli
do kdaj bo dokumentacijo moZno pripraviti terjo nato do navedenega roka tudi predloZili<.
>>Navedeno ne

NO ugovora 0U ni upo5teval.

Stran 1l osnutka poroiila
prouievano obdobje per 31. 12. 2016 paje bilo odprtih zapadlih teljatev v viiini 20.197
eur, medtem ko Obiinska uprava ni predloiila izpisa vseh odprtih lerjalev na dan 3i'. 12.
2016(.
>Za

>Trditev ne drZi. Stanje vseh odprtih terjatev je NO prejel. Vse je bilo odloZeno v fasciklu
INVENTURA 2016, katerega je imel NO v dasu nadzora na vpogled<.

NO ugovora OU ni sprejel. V skladu s 23. ilenom Poslovnika NO je potrebno k
odzivnemu poroEilu priloZiti tudi listinske dokaze, 6e ti obstajajo.

)Terjatve in obveznosti s podjetjem Simbio d.o.o. so bila pobotana in usklajena na dan
1.1.2017

<<.

NO ugovora OU ni sprejel. Predmet pregleda sta bila ZR za leti 2015 in 2016.
Stran 14 osnutka poroiila
>Da je NO izjemoma vkljudil prejete odgovore in dokumentacijo v osnutek Porodila, po
zakljudku pregleda, menimo da po zapisanem ni potrebe, saj naj bi bil interes obeh strani, da
se stvari razdistijo sporazumno in ne ostaja nejasnosti, tako na eni kot drugi strani, po
kondanem nadzoru<!

NO ugovora OU ni sprejel.
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Stran 15 osnutka poroiila
>Iz novedenega je razyidno, da se stanje (vrednost neopredmetenega premoZenja) prilagaja
stanju, ki ga posredujejo zunanji poslovni partnerji, kar je nedopustno. Izpade namrei, da

Obiinska upr(no nima svojih lastnih evifunc y zvezi s temi sredstvi, na katere bi se lahko
zanesla<-

>V sistemu srcdstev v upravljanju pri pravnih

osebah javnega prava,

ima vse analiti6ne

evidence osnovnih sredstev (OS) javni zavod v svojih poslovnih knjigah. Na drugi strani, kot

vir

v pasivi bilance stanja, pa izkazuje dolgorodne obveznosti iz naslova sredstev
preietih v upravljanje. Lastnik pa izkazuje dolgorodno terjatev za sredstva dana v upravljanje
javnemu zavodu (09/90), na drugi strani pa sploSni sklad, konti skupine 90, ki v javnem
sredstev

sektorju pomenijo analogijo kapitalu v zasebnem sektorju.
Pravne osebe javnega prava, tako posredni kot neposredni proradunski uporabniki (obdine in
drZava) pripravljajo na podlagi Zakona o javnih financah tudi premoZenjske bilance (93.

tlen). Tam

se prikaie konsolidirano stanje drZave in obdin, kjer se medsebojne terjatve in

obveznosti pobotajo oz. konsolidirajo in je prikazano stanje drZave kot celota, kot da gre za
eno veliko podjetje, kjer so izlodene medsebojne relacije med uporabniki.
Prav tako je v 2l . dlenu pogodbe o najemu komunalne infrastrukture, razmerij v zvezi z javno
infrastrukturo in izvajanjem gospodarskih javnih sluZb dolodeno naslednje:
>(vodenje poslovnih knjig v zvezi s sredstvi najema s strani najemnika)

Javna infrastruktura, ki se daje v najem, se pri najemodajalki izkazuje le v glavni knjigi, v
analitidnih evidencah pa se vsa infrastruktura zabilandno vodi 5e naprej pri najemniku, ki
najemodajalki letno posreduje podatke o stanju in vrednosti infrastrukture za knjiLenje v
glavni knjigi najkasneje do 25. v mesecu po poteku obdobja porodanja.

Najemnik je dolian za potrebe najemodajalke voditi analitidne evidence in obradunavati
popravke vrednosti po pravilih (amortizacijske stopnje in metode), ki jih za amortizacijo
sredstev v lasti najemodajalke dolodajo predpisi o radunovodstw osnovnih sredstev
neposrednega proradunskega uporabnika.

Najemnik za operativno vodenje analitidnih evidenc zaralunava najemodajalki letno stro5ek
1.300€. Najemnik izstavi radun najemodajalki mesedno do 10. v mesecu za pretekli mesec, na
vrednost raduna pa zaraduna 5e izstopni DDV po predpisani stopnji. Rok pladila raduna znaSa
30 dni.<

Kljub zgoraj omenjenemu ima obdina v svoji pomoZni knjigi tudi vnesena

sredsWa dana

v

najem iz naslova komunalne infrastrukture, katero bo inventurna komisija na dan 31.12.2018
primerjala s stanjem, ki nam bo posredovano s strani najemnika.
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NO navedenih pripomb OU ni sprejel, saj sta bita predmet nadzora ZR proraiuna za
leti 2015 in 2016.
>Pomonjkljive doloibe Pravilnika o raiunovodstvu (ni jasnil sodil za presojo posameznih
poslovnih dogodkov, npr. med iwesticijo, s katero se podaljia doba uporabnosti
opredmetenih osnovnih sredstev (v breme do tedaj obraiunanih popravkov vrednosti) in s
katero se poveia njena zmogljivost oz- namen (v breme poveianja nabavne vrednosti
opredmetenih osnovnih sredstev) ter vzdrZevanjem. Provilnik ne vsebuje jasnih sodil o
ravnanju z dvomljfuimi in spornimi terjatvami (vei o tem v poglauju 3.5)r.
>Opredelitev kasnejiih vlaganj v nepremidnine in opremo

(OS.1

Kasneje nastali stro5ki, povezani z nepremidnino, povedujejo njeno nabavno vrednost, !9
povecuteto nl ene orihodnie koristi (na primer pri dozidavi k zgradbi, dodajanju novih
in5talacij) v primerjavi s prvotno ocenjenimi. V primeru pod4!5alig_deb9_ked$${ se za
kasneje nastale stroske, povezane z nepremidnino, zmanjSa popravek nabavne vrednosti. de
stro5ki presegajo Ze obradunani popravek nabavne vrednosti, se za razliko poveda nabavna
vrednost.
Izdatki za obnovo fasade so stro5ki investicijskega vzdrLevaqa, ki pa ne povedujejo vrednosti
nepremidnine. Obnova strehe tudi ne poveduje vrednosti nepremidnine, razen te gre za
nadgraditev ali dograditev. ie pa se zaradi obnove strehe podaljia doba njene koristnosti, ki
se sicer Ze izteka, pa se zmanj5a popravek nabavne vrednosti. Tudi za centralno ogrevanje,
okna, vrata, tla in podobno velja: de se vgradijo na novo, gre za povedanje vrednosti zgradbe,
de se samo zamenjajo, pa ne. Z obnovo sanitarij, de ni dogradiwe in gre samo za zamenjavo
2e obstojedih delov, se nabavna vrednost zgradbe ne poveda. ieje kaj dodano na novo, gre za
povedanje nabavne vrednosti zgradbe,6e se doda nova oprema (na primer dodatne omarice),
pa gre za opremo, ki se evidentira kot oprema.

Stroiki, ki

pojavijo pri opremi kasneje in oovedajo njene bodode koristi (na primer stro5ki
nadgradnje opreme), povedajo njeno nabavno vrednost, tisti, ki omogodaj o podali Sanie dobe
koristnosti, pa zmanj5ajo amortizacijski popravek vrednosti. ie stro5ki presegajo 2e
obradunani popravek nabavne vrednosti, se za razliko poveda nabavna vrednost.
se

Stro5ki popravila ali vzdrLevanja, namenjenega obnavljanju
gospodarskih koristi, so stro5ki oziroma poslovni odhodki.

ati

ohranjanju prihodnjih

To bi sicer lahko opredelili v Pmvilniku o radunovodsnu, vendar to izhaja Le iz dikcij
Slovenskih radunovodskih standardov (SRS):
1.15. Stroski, ki nastajajo v zvezi z opredmetenim osnovnim sredstvom po zadetni pripoznavl
sredstva, povedujejo njegovo nabavno wednost, de so izpolnjeni pogoji

primerov iz SRS 1.16.

2t

iz SRS 1.7., razen

1.25. Ob sestavljanju vsakokratnih koninih obradunov amortizacije je treba pri pomembnejSih
postavkah
ati dobo koristn ti
m
ih
amortizacijske stopnje

pa glede na to preradunati, de se pridakovanja pomembno razlikujejo od ocen. Udinek
preraduna se obravnava kot sprememba radunovodske ocene.
Predvsem pa navedeno velja po drugem odstavku

7. dlena Pravilnika o razdlenjevanju in

merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava:
>Kasneje nastali stroiki, povezani z opredmetenim osnovnim sredstvom, povedujejo njegovo

ie poveiujejo njegove prihodnje koristi. v primerjavi s prvotno ocenjenimi.
V primeru podatj5anja dobe koristnosti se, za kasneje nastale stroike povezane z
opredmetenim osnovnim sredstvom, zmanj5a popravek nabavne vrednosti. V kolikor stro5ki
nabavno vrednost.

presegajo Ze obradunani popravek nabavne vrednosti, se za razliko poveda nabavna vrednost.(

Ker tako doloda Ze navedeni pravilnik, ni potrebno, da se 5e posebej dolodajo sodila oz.
kiteriji v pravilniku o radunovodstvu<.
NO ugovora OU ni sprejel.2
Prav tako ravnanje z dvomljivimi in spomimi terjatvami dolodajo Ze SRS sami in jih ni
potrebno ponavljati v pravilniku o radunovodswu, jih pa bomo v prihodnje vseeno opredelili z
upo5tevanjem 9. dlena Le navedenega Pravilnika o razdlenjevanju in merjenju prihodkov in
odhodkov pravnih oseb javnega prava:
>Oslabitev terjatev (s popravkom vrednosti) se ne opravlja, odpis terjatev pa zmanj5uje
ustrezno obveznost do virov teh sredstev.(
NO ugovora UO ni sprejel.s

>Pomanjkljiva, nejasna in nesistematiina vsebina ler na[in pojasnjevanja poslovnih
dogodfuw v Obrazloiitvi ZR proraiuna Obiine Vransko za leti 20I5 in 2016<;
>Pri ZR za leto 2018 bomo v najvedji meri posku5ali upo5tevati priporodilo in v obrazloZitvah
ter posebnem in sploinem delu primerjali postavke s preteklim letom<.

NO ugovora OU ni sprejel. a
>V Zapisnikih/elaboratih o inventumem popisu za leli 2015 in 2016 ni ugotovljeno, ali so za
inventurne primanjHjaje odgovorne doloiene osebe oz. ali gre v za primanjkljaj, h je
obii aj en pri posameznih s re dslvi h<.

Gl. prilogo, odgovor MF z dne 4. 10.2017
Gl. 15. in 48. dlen Pravilnika o enotnem kontnem naartu za proradun, proradunske uporabnike in druge
'?

javnega prava.
a

Predmet nadzora sta bila ZR proraduna za leti 2015 in 2016.
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osebe

DProsimo za dodatno obrazloZitev oziroma predlog, kako to izboljSati<

NO ugovora OU ni sprejel.

>V Zapisniku o irwenturnem popisu tudi ni naveden seznam vseh nepremiinin (z
ifuntifikacijskimi oznakomi) in njihove sHadnosti oziromo nesHadnosti s knjigovodskimi
podatki v ZR proraiuna za leti 2015 in 2016<.
>Prosimo za dodatno obrazloLitev oziroma predlog, katere oz. kak5ne identifikacijske Stevilke

in skladnosti so mi5ljene(.

NO ugovora OU ni sprejel.
>Zastarane
zato je

teiatve niso odpisane, kar poslediino pomeni, da niso prenesene med odhodke,

za leto 2015 izkazan previsok preseZek, za leto 2016 pa prenizek primanjHjaj<.

Trditev ne drZi, kajti 2e zgoral navedeni 9. dlen pravilnika - odpis terjatve se naredi v breme
obveznosti do virov - denamega toka pri obdinah ni, zato odpis terjatev ne vpliva na odhodke.
Ob vzpostavifvi terjawe se pripozna knjizbe 120/281 in 231 za DDV, de je ta izkazan. Ob
pladilu je I 10/120 in 2Sllrazred 7 (prihodki). Pri odpisu pa so knjiZbe 28 in 231 de je tudi
DDVll20. Torej vpliva na razred 4 ni.

N0 ugovora OU ni sprejel.
>Obiinska uprqva na zahtevo NO-ja ni predloiila doknzov, do bi bile inribe na podlogi
poslanih opominov pred izvribo dejansko vloZene. NO smatra, da Obiinskcr uprava ie vedno
ne izvaja uiinkovite in provoiasne izterjave zapadlih lerjatev(.
>Obdina Vransko razpolaga s Stirimi pravnomodnimi izvrSbami za najemnike obdinskih
stanovanj, ki na dan 5. 7. 2018 dolgujejo skupaj 10.667,25 €. V letu 2018 bo inventurna
komisija vse terjatve pregledala 5e enkrat ter upo5tevala SRS 5, kjer je treba lodevati med
navadnimi terjafvami, dvomljivimi in spornimi terjatvami, ter ugotovila, ali zaradi
nevnovdljivosti premoZenja dolZnika terjatve ni mogode iaerjati, ostale pa bo dala v izw5bo<.

N0 ugovora UO ni sprejel.s
tUgotavljamo, da iistilna naprava kot pomembno osnovno sredstvo obiine ie vedno ni
ak ivirana (ie vedno je evidentirana kot iwesticua v teku), ieprav deluje. Ne glede na
provwo-formalne postopke v zvezi z uporabnim dovoljenjem je z raiunotodskega tidika iasno,
ds bi morala biti ta iwesticija ahivirana in predmet obraiuna omortizaciie. Ta stroiek bi
vplival na manjSi preseZek oziroma na viiji prinanjkljaj, kat je deiansko izkazon v
proraiunskih bilancah za leti 2015 in 2016<.

5

Dokazi, da bi bile spome terjatve utozevane (in morda tudi iztirjane) v nadzorovanih letih ZR proraduna 2015
in 2016 k odzivnemu porodilu niso bili predloieni.
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>DrZi [e deloma, saj SRS doloda:
1.57. Popravek vrednosti, ki je povezan z amortiziranjem, se ne pojavlja pri:
b) opredmetenih osnovnih sredsfvih do zadetka obradunavanja amortizacije;

Vendar pa Pravilnik o nadinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgorodnih sredstev in
opredmetenih osnovnih sredstev v 7. dlenu doloda:
>Opredmeteno osnovno sredstvo se zadne amortizirati prvi dan naslednjega meseca, potem ko
je razpoloZlj ivo za uporabo.<
Torej, ne glede na lo, da za OS obstajajo administrativne ovire, pri tehnidnih zadevaj ovir za
uporabo ni. ie je sredswo razpoloZljivo za uporabo, detudi se ne uporablja, se amortizacija
obradunava. ie pa se sredstvo tudi uporablja, pa je to 2e samo po sebi razumljivo. Nima pa to
vpliva na preseZek ali primanjkljaj v proradunskih bilancah. Obradun amortizacije ima vpliv
na vi5ino najemnine za gospodarsko javno infrastrukturo, ki jo obdina obraiuna izvajalcu
gospodarske javne sluZbe. To pa pomeni vi5jo ceno omreZnine kot del cene izvajanja GJS. V
kolikor bi bila potrjena vi5ja cena zaradi viSje najemnine gospodarske javne infrastrukture,
potem bi obdina imela vedje prihodke. ie pa cena ne bi bila spremenjena oz. povedana, potem
bi zaradi viSje najemnine morala obdina pladati subvencijo in DDV in bi zaradi DDV-ja imela
vedje odhodke. Z^to je o vpliw v zvezi z neaLumim aktiviranjem OS, ki po vsebini
predstavljajo GJI nemogode govoriti, saj viSja amortizacija vpliva na prihodke ali odhodke
obdine na razliine nadine oz. na ta denarni tok vpliva ved predpostavk in zato lahko govorimo
le hipotetidno in ne kot dejswo. Zato se v zvezi s sredsWi v pridobivanju izpostavi le o izgubi
prihodkov, ki jih obdina ne dobi, ker sredsfvo ni aktivirano in amortizacija ni vkljudena v
povedano najemnino. Kako obdina ravna, de ne spremeni tudi cene GJS, pa ni ved neposredno
vpra3anje, vezano na to >neaktiviranje< osnovnega sredstva<<.

N0 je ugovor OU sprejel.

je bil v obeh pregledovanih

letih sprejel rebalans proratuna v viijih
zneskih, lat so bili kasneje izkazani dejanski izdatki. To bi sicer lahko pomenilo, da se je
Obiina pri proroiunski potroinji driala sprejetih planskih ohtirjev. NO ni preveril, na futkini
podlagi so sprejeti vsakoletni rebalansi proraiuno in knko so pojasnjeni. Ni namrei znano,
ali obstaja za vsakt proraiunsko postavko, ki je predmet rebalansa ludi jasen dokctz (raiuni,
predraiuni, predpogodbe, pogodbe...), iz kqterih bi bilo jasno razvidno, da bi dejansko
porabo ob koncu leta resniino presegala prvolno planirano porabo proraiunskih sredstev in
je bil prav zalo potreben rebalans v doloieni viiini<;

tNO ugotovlja,

da

>Rebalans proraduna je vedno pripravljen na osnovi devet ali deset mesedne realizacije
proraduna obdine, ob upo5tevanju danih izhodi5d, predvidenimi prejemki in izdatki proraduna
ter upo5tevajod predvidene projekte in investicijske programe do konca proraiunskega leta.
Vsekakor pa zneski tri ali dva meseca pred iztekom proradunskega leta ne morejo biti 100%
natandni, predvsem planirani prihodki, odhodki pa so posledidno odvisni od realiziranih
prihodkov<.

NO ugovora OU ni sprejel.
>NO ugotovlja, da Obtina pomanjkljivosti in nepravilnosli, ugotovljenih iz revizijskih

ne odpravlja sproti, saj se ugotovitve notranje revizije

o

poroiil

neprcwilnostih ponavljajo v

posameznih pre gle dovanih obratunskih obdobj ih< ;

>Kolikor priporodil se je lahko, se je upo5tevalo, ugotovitve vezane na osnovna sredstva, pa
se bodo odpravile v letu 2018, saj smo kot Ze omenjeno v prej5njih pojasnilih in v
nadaljevanju, imeli notranjo revizijo ravno zaradi odprave teh pomanjklj ivosti<.
NO ugovora OU ni sprejel.6
>NO ugotavlja, da se v obeh nadzorovanih obdobjih pojavljajo enake pomanjkljivosti in
nepravilnosti, kot smo jih odkrili pri pregledu za leto 2014. S tem je mi*ljeno predvsem
popisovanje in efifuntiranje nepremiinin ler ttlaganj v mezi z njimi, oblikovanje poprcnkov,
odpisov terjatev ter njihove izterjavek:
>Glede popisovanja nepremidnin seje v tem dasu naredil korak naprej saj smo v 2015 vnesli v
radunovodske programe-register osnovnih sredstev vse nepremidno premoZenje obdine (ceste,

javno dobro, zemlji5da, zgradbe,...), kar paje posledidno pomenilo tudi dodatno usklajevanje
z glavno knjigo in nekaj neusklajenosti iz tega naslova. Glavnina je Ze usklajena na dan
1.1.2018, potekajo 5e zakljudne knjiibe oziroma usklajevanja znotraj konta zgradb oziroma
sredstev danih v upravljanju OS Vransko-Tabor in sredstva iz naslova komunalne
infrastrukture. Ostali konti so z registrom osnovnih sredstev Ze usklajeni<.

tNO je pregledal posredovani seznam prijov na razpise za sofinanciranje projeldov in
preveril, kateri projehi so bili odobreni, luteri pa zavrnjeni in zakaj. Z navedbami Obiine se
strinjamo, vendar pa se ie vedno postavlja vpraianje, ie so bili projehi, na katere se ie
Obiina prijavila res vsi tisti, na katere se je bilo moZno prijaviti, ali pa bi se dalo s pomoijo
podjetij, bi so usposobljena za pridobivanje in vodenje projehov, pridobiti 3e kakina dodatna
finanina sredstva<.
>NO bi Zeleli opozoriti, da evropska finandna perspektiva 2014-2020 ne predvideva vlaganj v
prometno infrastrukturo, ki je sicer prioriteta Obdine Vransko. V javnih pozivih oz. razpisih
pa so pogosto navedeni tak5ni pogoj i za sodelovanje, ki diskriminirajo manj5e podeZelske
obdine; tako je npr. za projekte na podrodju odvajanja in di5denja odpadnih komunalnih voda
doloden pogoj >velikost aglomeracije nad 2000 PE<, s dimer so obdine, ki (zaradi geografskih
in drugih objektivnih dejavnikov) nimajo tako velike aglomeracije Ze vnaprej onemogodene
ali pa npr. projekt za zagotavljanje prometne vamosti - izdelava celostne prometne strategije
obdine, kjerjavni razpis doloda pogoj vsaj enega urbanega naselja v obdini, s dimer so obdine,
na obmodju katerih ni nobenega urbanega naselja prav tako Ze v samem zadetku izkljudene.
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Predmet nadzora sta bila ZR proraduna za leti 2015 in2016
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Obdina Vransko zato zasleduje javne razpise na prioritetnih podrodjih njenega delovanja, ki
so opredeljeni v obdinskem Nadrtu razvojnih programov, ob hkratnem upo5tevanju nujnosti
zagotovitve finandnih sredstev za lastno udeleZbo. Le-ta ob upo5tevanju strukture upravidenih
in neupravidenih stro5kov investicije (investicijska in projektna dokumentacija, strokovni
nadzor, nakup zemlji5d, DDV itd.) pogosto presega 50% vseh stroikov investicije. Prepridani
smo, da na navedene objektivne dejavnike ne bi mogli vplivati niti zunanji izvajalci oziroma
podjetja, usposobljena za pridobivanje in vodenje projektov<.
NO je ugovor OU sprejel.

5

POYZETEKPOMEMBNEJSIHUGOTOVITEV

je pri

pregledu poslovanja Obdine Vransko za leti 2015
pomembnejle pomanjklj ivosti in nepravilnosti :

NO

in 2016 ugotovil

naslednje

o

Pomanjkljive dolodbe Pravilnika o radunovodstvu (ni jasnil sodil za presojo
posameznih poslovnih dogodkov, npr. med investicijo, s katero se podalj5a doba
uporabnosti opredmetenih osnovnih sredstev (v breme do tedaj obradunanih
popravkov vrednosti) in s katero se poveda njena zmogljivost oz. namen (v breme
povedanja nabavne vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev) ter vzdrZevanj em.
Pravilnik ne vsebuje jasnih sodil o ravnanju z dvomljivimi in spomimi terjatvami (ved
o tem v poglav.iu 3.5).

o

Pomanjkljiva, nejasna in nesistematidna vsebina ter nadin pojasnjevanja poslovnih
dogodkov v ObrazloZitvi ZR proraduna Obdine Vransko zaleti2015 in2016.

o

V Zapisnikih/elaboratih o inventumem popisu za leti 2015 in 2016 ni ugotovljeno, ali
so za inventurne primanjkljaje odgovorne dolodene osebe oz. ali gre v za primanjkljaj,
ki je obidajen pri posameznih sredstvih.

o

V

Zapisniku o inventumem popisu ni naveden seznam vseh nepremidnin (z
identifikacijskimi oznakami) in njihove skladnosti oziroma neskladnosti s
knjigovodskimi podatki v ZR proraduna za leti 2015 in 2016 in analitidnimi
evidencami.

o

Obdinska uprava na zahtevo NO-ja ni predloZila dokazov, da bi bile izvr5be na podlagi
poslanih opominov pred izvr5bo dejansko vloZene. NO smatra, da Obdinska uprava v

letih 2015 in 2016 ni izvajala udinkovite in pravodasne iaerjave zapadlih terjatev.
o

Ugotavljamo, da distilna naprava kot pomembno osnovno sredstvo obdine 5e vedno ni
aktivirana (5e vednoje evidentirana kot investicija v teku), deprav deluje. Ne glede na
pravno-formalne postopke v zvezi z uporabnim dovoljenjem je z radunovodskega
vidika jasno, da bi morala biti ta investicija aktivirana in predmet obraduna

lo

amortizacije. Ta stroSek bi vplival na manjii preseZek oziroma na vi5ji primanjkljaj,
kot je dejansko izkazan v proratunskih bilancah za leti 2015 in 2016.

o

NO ugotavlja, daje bil v obeh pregledovanih letih sprejet rebalans proraduna v vi3jih
zneskih, kot so bili kasneje izkazani dejanski izdatki. To bi sicer lahko pomenilo, da se
je Obdina pri proradunski potro5nji drZala sprejetih planskih okvirjev. NO ni preveril,
na kakSni podlagi so sprejeti vsakoletni rebalansi proraduna in kako so pojasnjeni. Ni
namred znano, ali obstaja za vsako proradunsko postavko, kije predmet rebalansa tudi
jasen dokaz (raduni, predraduni, predpogodbe, pogodbe...), iz katerih bi bilo jasno
razvidno, da bi dejanska poraba ob koncu leta resnidno presegala prvotno planirano
porabo proradunskih sredstev inje bil prav zato potreben rebalans v dolodeni vi5ini. K
odzivnemu porodilu ti dokazi namrei niso bili priloZeni.

o

NO ugotavlja, da Obdina pomanjkljivosti in nepravilnosti, ugotovljenih iz revizijskih
porodil ne odpravlja sproti, saj se ugotovitve notranje revizije o nepravilnostih
ponavljajo v posameznih pregledovanih obradunskih obdobjih.
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o

NO ugotavlja, da se v obeh nadzorovanih obdobjih pojavljajo enake pomanjkljivosti in
nepravilnosti, kot smo jih odkrili pri pregledu za leto 2014. S tem je mi5ljeno
predvsem popisovanje in evidentiranje nepremidnin ter vlaganj v mezi z njimi,
oblikovanje popravkov, odpisov terjatev ter njihove izterjave.

o

NO je pregledal posredovani seznam prijav na razpise za sofinanciranje projektov in
preveril, kateri projekti so bili odobreni, kateri pa zavrnjeni in zakaj. Z ugovorom
Obdine v zvezi s to todko nadzora se strinjamo, vendar pa se 5e vedno postavlja
vpra5anje, de so bili projekti, na katere se je Obdina prijavila res vsi tisti, na katere se
je bilo moZno prijaviti.

PRIPOROIILA IN PREDLOGI NADZORNEGA ODBORA OBdINE VRANSKO

NO priporoda Obdinski upravi Obdine Vransko, da odpravi v nadzoru ugotovljene
nepravilnosti in pomanjkljivosti, posebno tiste, ki so navedene v 5. todki tega porodila.
Priporodamo tudi, da Obdinska uprava odpravi vse pomanjkljivosti in nepravilnosti, za katere
seje zavezala v odzivnem poro6ilu, da jih bo oziromajih Le izvaja v letu 2018.

je iupan dolZan nadzomemu odboru v
roku 45 dni porodati o izvajanju priporodil in predlogov nadzomega odbora in o morebitnem

V skladu s 24. dlenom Poslovnika

nadzornega odbora

neizvajanju ter razlogih zanje.
BoZena Macaro[,
predse

Dafim:.27.7.2018

ine

w(
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V

sko

Vroditi:
- Obdina Vransko (po elektronski po5ti)
PRILOGE:
Vpra5anje MF, z dne 4. 10.2017

l. Ali obstaja kakino uradno stali5ie/mnenje, glede izvajanja 7. 6lena Pravilnika
za dolodene in druge uporabnike tudi v delu, ki se nana5a na knjiienje naknadno

nastalih strolkov vzdrLetanja

v

breme

do tedaj obraiunanih popravkov

vrednosti OOS?
Pravila radunovodenja za pravne osebe javnega prava so jasno predpisana. Predpisana
pa je tudi hierarhija predpisov. Najpomembnej5i je Zakon o radunovodstvu (Ur.l. RS,
it. 23199, 30102-Z|F-C in I14106-ZUE; v nadaljevanju: ZR) in podzakonski akti,
sprejeti na njegovi podlagi . Za vse kar ni posebej doloieno z zakonom in
podzakonskimi akti. se pa uporabljajo slovenski radunovodski standardi, SRS 2016.
ZR v 32. dlenu doloda, da se opredmetena osnovna sredstva vrednotijo po nabavni
vrednosti oziroma po ocenjeni vrednosti, de nabavna vrednost ni znana. To dolodilo
dopolnjuje Pravilnik o razdlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih
oseb javnega prava (Ur.l. RS,5t. 134/03 s spremembami; v nadaljevanju: Pravilnik o
razdlenjevanju in merjenju) v 7. dlenu, ki doloda pravila, ki se nanaSajo na
neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva. Vse kar velja v tem dlenu
velja tako za neposredne kot tudi posredne proradunske uporabnike. Vsa sredstva se
torej najprej pripoznajo po nabavni vrednosti. V tem dlenu so tudi predpisana pravila,
kako ravnati s kasneje nastalimi stro5ki, povezanimi z opredmetenimi sredstvi.
Bistvenega pomena pa je, odgovor na vpra5anje: ali so ti stroSki take narave, da
povedujejo tudi nabavno vrednost Ze obstojedega sredstva oziroma ali zniLujejo Le
obradunani popravek vrednosti tega sredstva, ali pa gre samo za stroSke, ki pomenijo
stroSke tekodega obdobja in NE povedujejo nabavne vrednosti OS? V primeru, ko se
povedajo prihodnje koristi OS, v primerjavi s prvotno ocenjenimi, se seveda obvezno
to odrazi v povedanju nabavne vrednosti OS. Tu velja nekak5no sploSno uporabno
pravilo: investicijsko vzdrZevanje, katerega rezultat je dograditev ali nadgraditev
obstojedega OS, ki hkrati tudi poveda zmogljivosti tega OS, obvezno povzrodi
povedanje nabavne vrednosti tega OS. Samo vzdrZevanje OS. kjer gre za obnove ali pa
zamenjave delov obstojedega OS praviloma NE povedujejo nabavne vrednosti, razen
seveda, de se hkrati s tem povedajo zmogljivosti OS. Vendar pa je tudi tu potrebno
vedeti 5e naslednje: kolikor se doba koristnosti OS izteka in bi se zaradi teh obnov
podalj5ala, pa je potrebno zniZati popravek vrednosti OS. V kolikor pa ti stro5ki
presegajo 2e obradunani popravek vrednosti OS, se pa za razliko poveda nabavna
vrednost OS. Vsa ta pravila torej veljajo zajavne zavode, pravne osebejavnega prava,
saj imajo OS le v upravljanju, lastnik teh sredstev pa je drLava ali obdine. Pravilnik o
razdlenievanju in merjenju v 16. dlenu doloda, da se pri zadetnem pripoznavanju
neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva izmerijo v skladu s 7.
dlenom tega pravilnika. Seveda dlen v celoti velja za vse javne zavode oz. dolodene
uporabnike enotnega kontnega nadrta. Pravila se ne morejo deloma upoitevati, deloma
pa ne, saj so Ze izhodiSda malce drugadna kot so v SRS 2016.
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Dolodeni uporabniki torej morajo v celoti upo5tevati 7. dlen pravilnika. To pa pomeni,
da se splo5na pravila iz SRS I zanje ne upo5tevajo v tistem delu, kar je drugade
dolodeno s 7. dlenom.

Vesna Milanovid, sekretarka

Ministrstvo za finance
Direktorat za javno radunovodstvo
Seklor za razvoj sistema javnega radunovodstva
Vojkova 57, 1000 Ljubljana
t: +386 I 369 6021, fi +386 I 369 6221
2. Napotki za izdelavo ZR obdinskih proradunov:

ageuploads/Lokalne/Pripravajroradunov_in_zakljudnih_radunov/Proraiunskijrirodni[</Prir
odnik_zajripravo_zakljudnega_raduna/prirocnik-zr-obcine-09.pdf skupnosti;
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