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2017, Nadzorni odbor Obdine Vransko podaja naslednje:

KONENO POROdILO
O OPRAVLJENEMNADZORU

Zakljuinega raiuna proraiuna Obiine Vransko za leto 2017

D:"1:

j



KAZALO

I UVOD 1

l.l Pobuda za nadzor

1.2 Namen in cilji nadzora

1.3 Nadzorovana oseba

1.4 Osnovni podatki o nadzorovanem organu

1.4.2 Organi in organiziranost ...

1.4.3 Stevilo zaposlenih v obdinski upravi................

1 .4.4 Organiziranost Obdine Vransko

1.5 Nadzomi odbor (v nadaljevanju tudi: NO) Obdine Vransko

1.5.1 itani NO

1.5.2 Pobuda za nadzor

1

I

1

1

2

.............,.....2

2

2

2

2

J

J

J

1.5.4 Tehnikapregledovanja

1.5.5 Podlage za pregled

1.5.6 Sodelovanje med NO in nadzorovano osebo med opravljanjem nad2ora...........4

2 PREDMET PREGLEDA IN NA.IN PRIDOBIVANJA DOKUMENTACIJE ZA
.5

2.1 Predmet pregleda za leto 2017 5

2.2 Nadin priprave posredovane dokumentacije 5

2.3 Nadin pridobivanja dokumentacije po datumu zadetku nad2ora............... 5

3 PREGLED PRIPRAVE PRORA.UNA IN ZAKLJUdNEGA RA.LINA PRORA.UNA
TER I2VRSEVANJE................... ...................................6

3.1 Sestava in obrazloZitve proraduna in zakljudnega raduna proraduna obdine 6

3.2 Delovna uspe5nost in dodatki k osnovnim pladam javnih usluZbencev v Obdini

Vransko .................. 8

3.3 Napredovanja v vi5ii pladni razred.... 10

3.4 Pregled obradunov nadomestil stro5kov v zvezi z delom in knjigovodskih listin, ki so

podlaga za obradune z ugotovitvami NO 14

3.4.1 Povradilo stro5kov za prevoz na delo.

3.4.2 Nadzor nad povradili potnih stro3kov

14

1.5.3 Obdobje in potek nad2ora..............

I

.. 15



4

3.4.2.1 Pregled potnih stro5kov za mesec marec 2017.......... ...................... l6

3.4.2.2 Pregled potnih stro5kov za mesec za mesec maj 2017 .. .................. 16

3.4.2.3 Pregled potnih nalogov za mesec december 2017 ......... .................. 16

3.5 Regres za prehrano med delom .......... 16

ODZI\TNO POROEILO NA OSNUTEK POROEILA O OPRAVLJENEM NADZORU
ZAKLJUENEGA NAdUNA PRORAEUNA OBEINE VRANSKO ZALETO 2OI7 .,..17

4.1 Vsebina odzivnega porodila s pripombami NO o upo5tevanju oziroma zavmitvi
odziva (pripomb, mnenja) OU v odzivnem porodilu ............. 18

PRIPOROEILA IN PREDLOGI NADZORNEGA ODBORA OBEINE VRANSKO....32

6 PRA\.TNI POUK ....,.,.,.,..,..,.. 32

5

II



1 UVOD

1.1 Pobuda zanadzor

Dne 29. 6. 2018 je NO Obdine Vransko na svoji seji sprejel odloditev o uvedbi postopka

nadzora Zakljudnega raduna (odslej ZR) proraduna Obdine Vransko za leto 2017. Ustrezni

sklep o uvedbi postopka nadzoraje bil pristojnim organom Obdine in njihovim strokovnim
sluZbam predloZen dne 29. 6.2018 (velja predpostavka, da je bil Obdini vroden 2.7.2018).

1.2 Namen in cilji nadzora

Namen in cilji nadzora v skladu s 7. dlenom Pravilnika o obveznih sestavinah porodila

nadzornega odbora obdine so:

o preveriti skladnost finandnega poslovanja z zakoni in podzakonskimi akti ter

transparentnost poslovanj a,

o preveriti skladnost finandnega poslovanja s proradunom organa za leto, za katero se

opravlja nadzor,

o preveriti popolnost in zakonitost prejemkov in izdatkov,

o ugotoviti pravilnost vodenja poslovnih knjig,
o porodati o ugotovljenih nepravilnostih,

o sprejeti ustrezne sklepe ter podati priporodila in predloge za nadaljnje poslovanje

organa.

1.3 Nadzorovana oseba

Nadzorovana oseba je Obdina Vransko (v nadaljevanju tudi: Obdinska uprava), ki jo zastopa

Zupan Franc SuSnik, Vransko 59, 3305 Vransko. Odgovoma oseba za vodenje radunovodstva

Obdine Vransko je gospa Mihaela Zupandid.

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, odgovorna oseba za vodenje radunovodstva< je mi5ljena gospa

Mihaela Zupandid.

1.4 Osnovni podatki o nadzorovanem organu

1.4.1 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 povedanje najemnega socialnega sklada

stanovanj, ureja, upravlja in skrbi za lokalne javne sluZbe, zagotavlja in pospeSuje razvoj
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pred5olskega varstva, vzgojno-izobraZevalne dejavnosti ter razvoj Sporta in rekreacije,

pospe5uje zdravstveno dejavnost ter sluZbe socialnega varstva, pospeSuje raziskovalno,

kultumo in druStveno dejavnost, skbi za varstvo naka, tal, vode, za varstvo pred hrupom, za

ravnanje z odpadki in opravlja druge dejavnosti varstva okolja, skrbi za varstvo pred

naravnimi in drugimi nesredami in ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.

1.4.2 Or gani in o rganiz ir dnos t

Organi obdine so: obdinski svet, Zupan, nadzomi odbor in volilna komisija

Organiziranost obiinske uprave:
Delo obdinske uprave vodi v. d. direktorice obdinske uprave, gospa Marija Jerman.
Obiina Vransko ima enovito obdinsko upravo:

o tajni5tvo
o podrodje splo5nih, upravno pravnih zadev, ZIR in javnih financ
o podrodje okolja, prostora in komunale
o podroaje druzbenih dejavnosti
o medobdinska inSpekcija, redarstvo in varstvo okolja

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

1.4.3 Stevilo zaposlenih v obiinski upravi

V pregledovanem obdobju je bilo v obdinski upravi zaposlenih 4,5 oseb od 6 sistemiziranih
delovnih mest.

1.4.4 Organiziranost Obiine Vransko

Obdina ima trinaj st oZjih delov obdine (tr5ko skupnost in dvanaj st va5kih skupnosti). OZji deli

obdine nimajo statusa pravne osebejavnega prava. Obmodje obdine obsega Sestnajst naselij.

1.5

1.5.1

Postopek tega nadzora zoper odgovomo osebo za izvajanje finandnega poslovanja so izvedli
dlani Nadzomega odbora:

o BoZena Macarol - predsednica

o Simona Kropiv5ek - dlanica

o lanez Lencl - dlan

1.s.2 Pobuda za nadzor

Nadzor nad ZR proraduna Obdine Vransko za leto 2017 se izvaja kot redni letni nadzor v
skladu s 40. dlenom Statuta obdine Vransko in na podlagi Sklepa o izvedbi nadzora ZR
proraduna za leto 2017, ki je bil sprejet na seji, dne 29.6.2018.
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1.5.3 Obdobje in potek nadzora

Nadzor se nana5a na pravilnost sestave ZR proraduna Obdine Vransko za leto 2017. Postopek

pregleda in izdelave osnutka Porodila o pregledu je potekal v dasu od 10. 7. 2018 do 27. 7.

2018 v prostorih Obdine Vransko. Nadzor smo izvedli dlana NO, Simona KropivSek, Janez

Lencl ter BoZena Macarol, predsednica NO Obdine Vransko.

1.5.4 Tehnika pregledovanja

Izbor pregledovanih poslovnih dogodkov in listin je bil opravljen nakljudno. Tako izbrani

vzorci so bili pregledani po principu vzordenja. Zahteve za predloZitev konkretne

dokumentacije smo postavili v Sklepu o izvedbi nadzora za leto 2017, dodatno pa 5e v
Zapisnikih sej NO. V osnutek Porodila smo vkljudili vse odgovore Obdinske uprave, listine pa

smo navajali le, de na podlagi zahteve NO niso bile predloZene oziroma smo v njih ugotovili
nepravilnosti. de so se ugotovljene nepravilnosti/pomanjkljivosti nanaSale na leta, izven

obdobja pregleda, smo na njihovo odpravo v porodilu le opozorili.

ilani NO ne moremo jamditi za pravilnost radunskih postavk in pojasnil v ZR proraduna.

1.5.5 Podlage za pregled

Podlage za pregled so predstavljali veljavni predpisi in intemi akti, na podlagi katerih je bil
sestavljen ZR proraduna Obdine Vransko:

o Zakon o javnih financah, Ur.l.RS, 3t.79/1999 do 96/2015;
o Zakon o radunovodstvu, Ur.l.RS, 5t. 2311999 do 11412006 - ZUE;
o Pravilnik o enotnem kontnem nadrtu za proradun, proradunske uporabnike in druge

osebejavnega prava,Ur.l. 112/O9 do 100/2015,

o Zakon o sistemu plad vjavnem sektorju (Ur. l. RS, 5t. 108/09 do 107/10),

o Zakon o ukepih na podrodju plad in drugih stro5kov dela za leto 2017 in drugih
ukrepih v javnem sektorju (Ur. l. RS, 5t. 88/16),

o Zakon o uravnoteZenju javnih hnanc (ZUJF, Ur. l. RS, 5t. 4012012 do 10212015)

o Zakon o vi5ini povradil stro5kov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov
(ZPSDP-NPB, Ur. l. RS, 3t. 87 197 do 48/0 I + ZU JF),

o Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, 5t. 83/03 - uradno
predi3deno besedilo in 61/06),

o Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, 5t. 61106,8'7/11- ZVPI in
ss/t7),
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Nadzomiki smo pregledali vse dokumente v zvezi z ZR proraduna Obdine Vransko za leto

2017 ki nam jih je posredovalo radunovodstvo Obdine na podlagi pisnih zahtev NO
(navedenih v zapisnikih sej NO) ali pa smo jih dlani NO pridobili na spletni strani Obdine

Vransko. V ZR proradunov za pregledovano leto so pregledane njegove obvezne sestavine,

razen v primerih, ki so bile te predmet podrobnej5ega pregleda.



o Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti (Ur. l. RS, 5t. 18/91-l do 88/16 z

aneksom),

o Uredba o napredovanju javnih usluZbencev v pladne razrede (Ur. l. RS, St. 5ll08 do

1 l3109),

o Uredba o pladah direktorjev v javnem sektorju (Ur. l. RS, st. 73105 do 84/16),

o Uredba o delovni uspe5nosti z naslova povedanega obsega dela za javne usluZbence

(Ur. l. RS, St.53/08 in 89/08),

o Prirodnik za pripravo zakljudnega raduna obdinskega proraduna, Ministrstvo za

finance, januar 2017, Ministrstvo za frnwrce,

o Pravilnik o nadinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih

osnovnih sredsrev, Ur.l.RS, 5t.4512005 do 100/2015,

o Slovenski radunovodski standardi 2006 (neuradno predi5deno besedilo SRS 2006

vkljudno s spremembami iz Ur. l. RS, 5t. 6412012, z dne 24. 8. 2012, avgust 2012,

Slovenski in3titut za revizijo)
o Slovenski radunovodski standardi 2016, Ur. l. RS, 95/201 5,

o Statut Obdine Vransko Ur.l.RS, it. 17l20l0 do 53/2010,

o Poslovnik NO obdine Vransko, uradna objava Obdine Vransko, St. 5612016,

o Pravilnik o sestavljanju letnih porodil za proradun, proradunske uporabnike in druge

osebe javnega prava, Ur. l. RS, St. 11512002 do 8612016,

o Navodilo 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, St. 1212001 do 10212010,

o Pravilnik o razdlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega

prava, Ur. l. RS, St. 13412003, 100/2015 in 57117),

o Pravilnik o nadinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgorodnih sredstev in
opredmetenih osnovnih sredstev (Ur. l. RS, St. 4512005 do 58/2010),

o Pravilnik o obveznih sestavinah porodila nadzomega odbora Obdine Ur.l.RS, 5t.

2312009,

o Pravilnik o radunovodstr.u Obdine Vransko (2016),

o Dopis MJU z dne 6. 1.2017 z naslovom: >Ukrepi na podrodju plad, drugih stro5kov

dela in drugih ukrepih v jamem sektodu( in
o druga strokovna literafura v povezavi s pregledovano problematiko.

1.5.6 Sodelovanje med NO in nadzorovano osebo med opravljanjem nadzora

Nadzomiki smo prejeli vso zahtevano dokumentacijo, s katero je nadzorovana oseba

razpolagala v dasu pregleda.
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2 PREDMET PREGLEDA IN
DOKUMENT ACIJE, ZA PREGLED

NAdIN PRIDOBIVANJA

2.1 Predmet pregleda za leto 2017

Pred zadetkom izvajanja pregleda je NO 29. 6. 2018 sprejel sklep o izvedbi pregleda ZR
proraduna za leto 2017, v katerem je okvimo dolodil, da bo predmet pregleda naslednje:

1) Zakljudni radun proraduna Obdine Vransko - od tega:

a) planirana finandna sredstva za leto 2017 ter morebitna odstopanja v porabi in
rebalansu,

b) nadomestila stro3kov v zvezi s sluZbenimi potmi zaposlenih v Obdini Vransko za

mesece marec, maj in december 2017 (dnevnice, kilometrine, ostala povradila

stroSkov),

c) obradun dodatkov na plade in nadomestila stro5kov prehrane za zaposlene v Obdini

Vransko za iste mesece leta2017,
2) Pregled listin in knjigovodskih evidenc, neposredno ali posredno povezanih z na5tetim v

todkah a), b) in c).

2.2 Naiin priprave posredovane dokumentacije

Obdinsko upravo smo v Sklepu o izvedbi nadzora ZR proraduna za leto 2017 prosili, da do

datuma zadetka pregleda, to je do 10. 7. 2018, pripravi naslednjo dokumentacijo, ki je bila
podlaga pregledu, in sicer :

1. potne naloge s prilogami, porodili o sluZbeni poti za pregledovana obdobja leta 2017

in druga, z njimi povezana dokazila (npr. prijave na izobralevanja. vabila na sredanja,

sestanke, seje...), ki kaZejo na upravidenost nastanka sluZbene poti,

3. in dokumentacijo, iz katere so razvidni dodatki na plade (npr. dodatek na uspeSnost,

povedan obseg dela, stalno pripravljenost ipd..) za pregledovana obdobja in analitidne

REK-I obrazce za pregledovana obdobja (marec, maj in december 2017).

2.3 Natin pridobivanja dokumentacije po datumu zaietku nadzora

Dokumentacijo in izpise iz poslovnih knjig smo pridobivali:

1. na podlagi zahtevkov, ki smo jih podali v Sklepu o izvedbi nadzora za leto 2017 in ra
sejah NO, od dneva uvedbe nadzora, ki smo jih opredelili v zapisnikih sej,
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2. na podlagi kasneje zahtevane dokumentacije pred zadetkom pregleda in med njegovim
trajanjem, ki se nana5a na pregled dokumentacije v zvezi z nadrtom pregleda ZR
proraduna za leto 2017,

3. nakljudno, ko smo med pregledom naleteli na dolodene nejasnosti, ki niso neposredno

povezane s pregledom ZR proraduna za leto 2017, vendar pa jih je tudi potrebno

razjasniti ali odpraviti.

PREGLED PRIPRAVE PRORAEUNA IN ZAKLJUdNEGA RAdUNA
PRORACUNA TER IZVRSEVANJE

3.1 Sestava in obrazloiitve proraiuna in zakljuEnega raiuna proraiuna obiine

Proradun obdin je v skladu z 10. dlenom Zakona o javnih financah (v nadaljevanju: ZJF)

sestavljen iz sploSnega in posebnega dela ter nadrta razvojnih progftlmov. Splo5ni del
proraduna sestavljajo skupna BPO, radun finandnih terjatev in naloZb ter radun financiranja,
posebni del proraduna pa finandni nadrti neposrednih uporabnikov. V nadrtu razvojnih
progftrmov se izkazujejo nadrtovani izdatki proraduna za investicije in drZavne pomodi v
prihodnjih Stirih letih. Pri sestavi zakljudnega raduna proraduna obdina upo5teva dlenitev, kije
predpisana za sestavo proraduna. Po dolodilih 96. ilena ZJF zakljudni radun proraduna zajema

tudi obrazloZitev zakljudnega raduna. Podrobneje vsebino in strukturo zakljudnega raduna

proraduna obdine predpisuje Navodilo o pripravi zakljudnega raduna drZavnega in obdinskega

proraduna ter metodologije za pripravo porodila o doseZenih ciljih in rezultatih neposrednih in
posrednih uporabnikov proraduna (v nadaljevanju: navodilo o pripravi zakljudnega raduna

proraduna).

Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinandnih izdatkov v drugi alineji 3. dlena doloda,

da se funkcionalna klasifikacija uporablja pri pripravi predloga drZavnega in obdinskih
proradunov ter finandnih nadrtov neposrednih uporabnikov. Tretji odstavek 96. Elena ZIF
doloda, da se pri sestavi zakljudnega raduna upoiteva dlenitev, ki je predpisana za sestavo

proraduna.

V 13. dlena ZJF je dolodeno, da Zupan pripravi in predloZi obdinskemu svetu predlog

proraduna obdine z obrazloZitvami, v 10. dlenu ZJF pa, da proradun sestavljajo splo5ni del,

posebni del in nadrt razvojnih programov, pri demer sploSni del proraduna sestavljajo skupna

BPO, radun finandnih terjatev in naloZb ter radun financiranja. V skladu s petim odstavkom

1 I . dlena ZJF minister, pristojen za frnance, predpi5e dlenitev BPO, raduna finandnih terjatev
in naloZb ter raduna financiranja po ekonomski in funkcionalni klasifikaciji. Glede na

navedene zakonske podlage, je proradun pripravljen po funkcionalni klasifikaciji sestavni del

gradiva, ki ga mora Zupan predloZiti obdinskemu svetu v sprejem.

V skladu z drugim odstavkom 13. dlena ZIF Ztpan predloZi obdinskemu svetu predlog

proraduna z obrazloZitvarni. V skladu z drugim odstavkom 16. dlena ZJF mora obrazloZitev
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predloga finandnega nadrta neposrednega uporabnika med drugim vsebovati tudi
predstavitev usklajenosti ciljev, strategij in programov z dokumenti dolgoroinega
razvojnega nairtovanja ter izhodiSia in kazalce, na katerih temeljijo izraiuni in ocene

potrebnih sredstev. V 41. dlenu Uredbe o dokumentih razvojnega nadrtovanja in postopkih

za pripravo predloga drZavnega proraduna in proradunov samoupravnih lokalnih skupnosti je

dolodeno, da mora obrazloiitev predloga finandnega nadrta med drugim vsebovati tudi
povzetek ciljev iz dokumentov razvojnega nadrtovanja in glavnih programov ter

podprogramov na posameznem podrodju proradunske porabe, prikaz ciljev projektov in
programov v okviru nadrta razvojnih programov ter fizidne, finanlne in opisne kazalnike, s

katerimi se merijo zastavljeni cilji.

UgotoYitve:

V ZR proraduna za leto 2016 je bil izkazan proradunski primanjkljaj v vi5ini 82.105 eur, zato

bi bila Obdina dolZna v proradunskem dokumentu za leto 2017 za vi5ino negativnega stanja

izkazati niLje izdatke proraduna, kar pomeni, da bi morali biti vsi prejonki proraduna za

znesek primanjkljaja preteklega leta (82.105 eur) vedji od izdatkov proraduna prihodnjega leta

(Vir: Proradunski prirodnik za pripravo obdinskih proradunov za leti 2016 in2017).

Pri pregledu ObrazloZitev ugotavljamo, da so vsebinsko in vizualno nepregledne ter

nepopolne, na kar smo OU opozarjali Ze v preteklih letih.

ObrazloZitve proraduna Obdine Vransko za leto 2017 namred ne vsebujejo predstavitve

usklajenosti ciljev, strategij in programov z dokumenti dolgorodnega razvojnega nadrtovanja.

izhodi5d in kazalcev, na katerih temeljijo izraduni in ocene potrebnih sredstev, povzetka ciljev
iz dokumentov razvojnega nadrtovanja in glavnih programov ter podprogramov na

posameznem podrodju proradunske porabe, prikaza ciljev projektov in programov v okviru
nadrta razvojnih programov ter fizidnih, finandnih in opisnih kazalnikov, s katerimi se merijo

zastavljeni cilji, karje v neskladju z drugim odstavkom 16. dlena ZJF in 41. dlenom Uredbe o

dokumentih razvojnega nadrtovanja in postopkih za pripravo predloga drZavnega proraduna in
proradunov samoupravnih lokalnih skupnosti.

V skladu z 8. dlenom Navodila o pripravi zakljudnega raduna proraduna obrazloZitev

posebnega dela zakljudnega raduna proraduna vkljuduje obrazloZitev realizacije finandnega

nadrta Obdine Vransko, in sicer porodilo o realizaciji finandnega nadrta neposrednega

uporabnika ter poslovno porodilo, ki vkljuduje porodilo o doseZenih ciljih in rezultatih.

Navodilo o pripravi zakljudnega raduna proraduna v 10. dlenu doloda, da mora porodilo o
doseZenih ciljih in rezultatih med drugim vsebovati tudi oceno uspeha pri doseganju

T,astavljenih ciljev, upoltevaje jizitne, Jinanine in opisne kazalce, oceno uspeha pri
doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseienimi cilji v preteklih lelih ter pojasnila na
podroijih, kjer xastavljeni cilji niso bili doseieni in zakaj niso bili doseieni

Ugotavljamo, da Porodilo o doseZenih ciljih in rezultatih Obdine Vransko ne vsebuje ocene

uspeha pri doseganju ciljev, upo5tevaje fizidne, finandne in opisne kazalce, ocene uspeha pri
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doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseZenimi cilji v preteklih letih in pojasnil na

podrodjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseZeni in zakaj niso bili doseZeni, karje v neskladju

z 10. dlenom navodila o pripravi zakljudnega raduna proraduna.

3.2 Delovna uspeSnost in dodatki k osnovnim plaiam javnih usluZbencev v Obtini
Vransko

Zakon o sistemu plad v javnem sektorju (v nadaljevanju: ZSPJS) v prvem odstavku 5. dlena

doloda, daje plada sestavljena iz osnovne plade, dela plade za delovno uspe5nost in dodatkov.

Osnovna plada je tisti del plade, ki ga prejema javni usluZbenec na posameznem delovnem

mestu ali naziv]u za opravljeno delo v polnem delovnem dasu in za pridakovane rezultate dela

v posameznem mesecu, v njej paje v5teto tudi napredovanje javnega usluZbenca (13. todka 2.

dlena ZSPJS). Prvi odstavek 9. dlena ZSPJS doloda, da je osnovna plada javnega usluZbenca

dolodena s pladnim razredom, v katerega je uvr5deno delovno mesto oziroma naziv, na

katerega je javni usluZbenec razporejen oziroma ki ga je pridobil z napredovanjem. Del plade

za delovno uspe3nost je tisti del plade, ki ga lahko prejme javni usluZbenec za nadpovpredno

uspeSno opravljeno delo v dolodenem obdobju (14. todka 2. dlena ZSPJS).

Po dolodilih 21. dlena ZSPJS so javni usluibenci lahko upravideni do:

o redne delovne uspeSnosti,

o delovne uspe5nosti iz naslova povedanega obsega dela in
o delovne uspeSnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

Dodatki so del pladejavnega usluZbenca za posebne pogoje, nevamost in obremenitve, ki niso

upoStevane pri vrednotenju zahtevnosti delovnega mesta ali naziva (15. todka 2. dlena

ZSPJS).

Po dolodilih prvega odstavka 23. dlena ZSPJS javnim usluZbencem pripadajo:

o poloZajni dodatek,

o dodatek za delovno dobo,

o dodatek za mentorstvo,

o dodatek za specializacijo, magisterij ali doktorat, de to ni pogoj za zasedbo delovnega

mesta,

o dodatek za dvojezidnost,

o dodatki za manj ugodne delovne pogoje, ki niso upo5tevani v vrednotenju delovnega

mesta, naziva,

o dodatki za nevamost in posebne obremeniwe, ki niso upo5tevane v vrednotenju

delovnega mesta. naziva, in
o dodatki za delo v manj ugodnem delovnem dasu.
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V skladu z 2. dlenom Uredbe o delovni uspeSnosti iz naslova povedanega obsega dela za

javne usluZbence se lahko javnemu usluZbencu izplada del plate za delovno uspe5nost iz
naslova povedanega obsega dela v posameznem mesecu pod pogoji, ki jih doloda zakon, de:

o povedan obseg dela opravi pri opravljanju rednih delovnih nalog uporabnika

proraduna ali projekta, nadrtovanega v okviru sprejetega finandnega nadrta uporabnika

proraduna,

o opravi povedan obseg dela v okviru sodelovanja pri izvajanju posebnega projekta, ki
ga dolodi Vlada Republike Slovenije s svojim aktom in za katerega so zagotovljena

dodatna sredstva.

ZUPPJSlT (3. dlen) podaljSuje obdobje omejenega izpladevanja delovne uspe5nosti iz naslova

povedanega obsega dela tudi do 31. decembra 2018. Za izpladilo delovne uspe5nosti iz

naslova povedanega obsega dela se lahko pri opravljanju rednih nalog porabi najved 40%

sredstev iz prihrankov, dolodenih v 22. d dlenu ZSPJS.

Na individualni ravni lahko vi5ina dela plade iz naslova povedanega obsega dela za

opravljanje rednih delovnih nalog uporabnika proraduna ali projekta, nadrtovanega v okviru
sprejetega finandnega nadrta uporabnika proraduna, znaSa najved 200lo osnovne plade javnega

usluZbenca, oziroma skupno najved 30o% osnovne plade javnega usluZbenca v primeru

izpladila dela plade za delovno uspe3nost iz naslova povedanega obsega dela tudi iz naslova in
sredstev posebnega projekta (torej iz naslova rednega dela in projektov ter posebnih

projektov).

Javnim usluibencem, za katere velja Uredba o pladah direktorjev v javnem sektorju (Uradni

list RS, 5t. 73/0s, t03/0s, 12106,36106, 46106,77106, 128106,371o7,95107, 112107, 104108,

123t08, 21/09, 61t09, 91109, 3/10, 27110, 45t10, 62t10,88/10, 94110 - ZrU, r0t11, 45t11,

53/11, 86/11, 26112, 41t12,90112,24/13,75n3,79t13, 108i13, 1sl14, 43t14, 6n5, 57t15,
98115, 15116 in 84/16) pa se lahko del plade za delovno uspeSnost iz naslova povedanega

obsega dela izpladuje najvei v viSini l07o osnovne plaie (prihranki lahko nastanejo iz
prihrankov sredstev za plade zaradi odsotnosti javnih usluZbencev ali nezasedenih delovnih

mest, za katera so bila predvidena sredstva v finandnem nadrtu uporabnika proraduna, in

sredstev za posebne projekte).

ZSPJS v prvem odstavku 22. e dler,a doloda, da se lahko javnemu usluZbencu izplada del

plaie za delovno uspe5nost iz naslova povedanega obsega dela za opravljeno delo, ki presega

pridakovane rezultate dela v posameznem mesecu, de je na ta nadin mogode zagotoviti
racionalnej5e izvajanje nalog uporabnika proraduna. Pisno odloditev o povedanem obsegu

dela in pladilu delovne uspe5nosti iz naslova povedanega obsega dela sprejme predstojnik
oziroma direktor uporabnika proraduna za posamemi mesec na podlagi pisnega dogovora

med javnim usluZbencem in predstojnikom oziroma direktorjem ali javnim usluZbencem,
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pooblaSdenim za otganizacijo dela, ki ga lahko skleneta za dalj5e obdobje. (prihranki lahko

nastanejo iz prihrankov sredstev za plade zaradi odsotnosti javnih usluZbencev ali nezasedenih

delovnih mest, za katera so bila predvidena sredstua v finandnem nadrtu uporabnika

proraduna, in sredstev za posebne projekte).

Ugotovitve v zvezi s poveianim obsegom dela:

Ugotavljamo, da je Zupan v obdobju od 26. do 27 . l. 2017 sprejel sklep o povedanem obsegu

dela in vi5ini dela plade za pladilo delovne uspeSnosti za leto 2017. Na podlagi tega sklepa so

vsi obdinski usluZbenci prejemali maksimalno vi5ino (odstotek) nadomestila za delovno

uspe5nost z naslova povedanega obsega dela iz sredstev posebnega projekta. Vsi zaposleni

usluZbenci so v letu 2017 prejemali tudi dodatek na delovno uspe5nost z naslova povedanega

obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog.

3.3 Napredovanja v viSji plalni razred

Na podlagi 16. dlena Zakona o sistemu plad v j avnem sektorju javni usluZbenec lahko na

delovnem mestu oziroma v nazivu napreduje v vi5ji pladni razred (o tem odloda Zupan).

V skladu z 2. odstavkom 16. dlena citiranega zakona lahko javni usluZbenci na delovnih

mestih, kjer je mogode tudi napredovanje v vi5ji naziv, v posameznem nazivu napredujejo

najved za pet pladnih razredov, javni usluZbenci, kjer ni mogode napredovati v naziv, pa lahko

na delovnem mestu napredujejo najved za deset pladnih razredov. ie z napredovanjem na

delovnih mestih, kjer je mogode napredovanje v naziv, skupaj v vseh nazivih ni mogode

napredovanj e za deset pladnih razredov, je v najviSjem nazivu mogode napredovati za toliko
pladnih razredov, daje doseZeno napredovanje v nazivih skupno za deset pladnih razredov.

Na podlagi 3. odstavka istega dlena zakona lahko javni usluZbenec napreduje vsaka tri leta za

en ali dva pladna razreda, de izpolnjuje predpisane pogoje. Kot napredovalno obdobje se Steje

das od zadnjega napredovanja v vi5ji pladni razred. Za napredovalno obdobje se upo5teva das,

ko je javni usluZbenec delal na delovnih mestih, za katere je predpisana enaka stopnja

strokovne izobrazbe. Zupan najmanj enkrat letno preveri izpolnjevanje pogojev za

napredovanje.

l0

Na primer, na podlagi citiranega sklepa z dne 26. 1 .2017 je usluZbenka obdine za obdobje od

l. 1. 2017 do 31. 12. 2017 prejela sklep o povedanem obsegu dela s podrodja

institucionalnega varstva, pomodi na domu, druZinskega pomodnika, druStev socialne vamosti

in humanitamih organizacij. Menimo, da na5teta dela ne sodijo med delovne naloge obdine. S

tem sklepom je bila isti usluZbenki naloZena tudi priprava in vodenje razpisov s podrodja

socialno-varstvenih programov in programov drugih druStev v obdini, kar tudi ne sodi med

delovne naloge obdine, pad pa med naloge posameznih druStev.



Na podlagi I l. dlena Uredbe o napredovanju javnih usluZbencev v pladilne razrede (Ur.l. RS

5ll08, 91108, 113109) lahko javni usluZbenci napredujejo za en pladilni razred, de se mu za

posamezno leto ocenjevalnega obdobja dolodi tri ocene zelo dobro, za dva pladilna razredapa

lahko napreduje javni usluZbenec, de se mu zaposamezno leto ocenjevalnega obdobja dolodi

tri ocene odlidno.

Ugotovitve:

Na podlagi pregleda plal za mesece marec, maj in decembre 2017 ugotavljamo, da so

posamezni usluZbenci napredovali za ve( pladnih razredov, in sicer od 3 do 9 pladnih

razredov.

Tabela I : Prikaz pladnih razredov usluZbencev OU iz ocenjevalnih listov in pladilnih list v
posameznih pregledovanih obdobjih

Evidendni listi napredovanja javnega usluZbenca so bili izdani 26. 3.2018 in se nana5ajo na

ocenjevalna obdobja za zadnjih Sest let, zato so vkljudeni v predmetno porodilo o nadzoru.

Delovno mesto J025034 Dokumentalist glavne pisarne

Osnovni pladni razred delovnega mesta je 18. Iz pladilne liste za mesec december 2017 izhaja,

da ima zaposlena obradunano plado za27 pladnirazred, medtem ko izhaja iz evidendnega lista
napredovanja javnega usluZbenca z dne 26. 3. 2018, da je izpolnila pogoje za napredovanje v
25. pladni razred. Iz dostavljene dokumentacije lahko sklepamo, da gre za neskladje med

tPladni razred FDMN
2 Pladni razred FJU

Marec Maj December

Funkcionar 49 49 49

Delovno mesto C
0270t0

35t-4r 4l 4t

Delovno mesto
najprej C027005

28-40 40 40

Delovno mesto
J025034

t8-25 25 27

Delovno mesto
najprej C026002

27-31 3l 3l

Delovno mesto C
027010

38-44 44 44
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obradunom plade in podlago za ta obradun. Dokazilo o doseZeni stopnji izobrazbe za zasedbo

delovnega mesta Dokumentalist glavne pisame je ustrezno.

Delovno mesto najprej C027005 Svetovalec III

Osnovni pladni razred je 28 (tarifna skupina VII/I), nato C027010 Vi5ji svetovalec III,
osnovni pladni razred: 33 (tarifna skupina YlU2). Iz evidendnega lista napredovanja javnega

usluZbenca izhaja, da ni ocene (prav tako tudi ni todk) v ocenjevalnem obdobju od 1. 1.2014
do 31. 12. 2014, torej ima zaposleni samo dve oceni odlidno za napredovanje (kar seveda ni

dovolj), medtem, koje navedeno, da izpolnjuje pogoje za napredovanje za dva pladna razreda.

ilani NO ugotavljamo, da navedeno ni v skladu z 11. dlenom Uredbe o napredovanju javnih

usluZbencev v pladilne razrede (Ur.l. RS 51/08, 91/08, 113/09), kjer je predpisano, da lahko
javni usluZbenec napreduje za en pladilni razred, de se mu za posamezno leto ocenjevalnega

obdobja dolodi tri ocene zelo dobro, za dva pladilna razreda pa lahko napreduje le tisti, ki se

mu za posamezno leto ocenjevalnega obdobja dolodi tri ocene odlidno.

Javni usluZbenec je bil z 1. 12. 2015 preme5den na zahtevano uradniSko delovno mesto, ki je

v tarifui skupini VII/2, pred tem pa je bil na delovnem mestu VII/I. Kot izhaja iz
rekapitulacije pladilne liste za mesec december 2017, je zaposleni razporejen v 40. pladni

razred, po katerem se mu tudi obradunava plada. S strani Obdinske uprave nismo prejeli

dokumentacije, iz katere bi bilo razvidno napredovanje iz 33 pla(nega razreda v 40 pladni

razred. Dokazilo o doseZeni stopnji izobrazbe za zasedbo delovnega mesta ViSji svetovalec III
je ustrezno.

Delovno mesto najprej C026002 Vi5ji referent I

Osnovni pladni razred je v katalogu FDMN 25 (tarifna skupina VI), medtem ko je na

evidendnem listu napredovanja javnega usluZbenca naveden osnovni pladni razred 27.

Navedena ugotovitev zopet prikazuje neskladje za dva pladna razteda. lz rekapitulacije

pladilne liste za mesec december izhaja, da se zaposleni obradunava plata za delovno mesto

C027005 Svetovalec III, pladni runed31 (tarifna skupina VII/I). Iz predloZene dokumentacije

pogodb o zaposlitvi in aneksov k pogodbam ne izhaja, kdaj je bila zaposlena razporejena na

navedeno delovno mesto, prav tako tudi ne razpolagamo z ustreznim potrdilom o zahtevani

stopnji izobrazbe VII/I za delovno mesto Svetovalec III.

Nadalje ugotavljamo, da iz ocen javnega usluZbenca z dne 26. 3. 2018 izhaja, da bi zaposlena

morala napredovati iz 30 pladnega razreda v 32 pladni razred, torej za2 pla(na razreda, saj je

imela najmanj 3 ocene odlidno, medtem ko je naveden nov pladni razred,3l. Ugotavljamo, da

se zaposleni obradunava napadna osnovna plada, torej namesto pravilno 32 pladni razred, seji
obradunava plad a za 31 pla(ni razred.

Iz Zakona o sistemu plad v javnem sektorju (tredi odstavek 3. dlena) namred izhaja, da se v
pogodbi o zaposlitvi, odlodbi oziroma sklepu javnemu usluZbencu in funkcionarju ne sme
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doloditi plade v drugadni viSini, kot je dolodeno z zakonom, predpisi in drugimi akti, izdanimi
na njihovi podlagi in kolektivnimi pogodbami.

Delovno mesto C 027010 Vi5ja svetovalka I

Osnovni pladni razred je v katalogu FDMN 37 (tarifira skupina VII/2), medtem ko je na

evidendnem listu napredovanja javnega usluZbenca z dne 26.3. 2018 neveden osnovni pladni

razred 38,kar izkazuje neujemanj e za en pla(,ni razred.

Iz evidendnega lista napredovanja javnega usluZbenca z dne 26. 3. 2018 izhaja, da je izpolnjen

zelo nepopolno, saj pri zadnjem napredovanju ni naveden nov pladni razred, prav tako pa tudi

ne 5t. in datum aneksa. Iz rekapitulacije pladilne liste za mesec december izhaja, da se

zaposleni obradunava plada po pladnem razredu St. 44.

Iz pladilne liste zaposlene za mesec december 2017 izhaja, da se zaposleni obradunava plada

za naziv Podsekretar, delovno mesto C027001 (za kattega je zahtevana tarifua skupina

VIVII) vendar z ustrezr,o dokumentacijo, kjer bi bila razvidna pogodba o zaposlitvi ali
morebiti aneks k pogodbi o zaposlitvi za to delovno mesto, ne razpolagamo. Na poziv o
predloZitvi dodatne dokumentacije so nam iz Obdinske uprave sporodili, da drugih dokazil o

stopnj i izobrazbe nimajo.

Delovno mesto C 027010: ViSja svetovalka I

Zaposlena je uvr5dena v 35. pladni razred. lz evidendnega lista napredovanja javnega

usluZbenca z dne 26. 3. 2018 izhaja, da je ta izpolnjen zelo nepopolno, saj je v njem najprej

navedeno, da zaposlena izpolnjuje pogoje za napredovanje za en pladni razred. Na istem

dokumentu je v nadaljevanju navedeno, da zaposlena napreduje za dva pladna razreda, kar je

v skladu z trojno odlidno oceno, ki jo je zaposlena pridobila. V nadaljevanju tega evidendnega

listaje zaposlena v obdobju od2014 do 2017 pridobila Stiri ocene odlidno, na osnovi teh Stirih

ocen pa se ji je dolodil nov pladni rared 43, kar pomeni, daje pridobila Stiri pladne razrede,

torej iz 39-tega v 43.. Stiri pladne razrede bi zaposlena lahko pridobila Sele v dveh

ocenjevalnih obdobjih, torej najprej v Sestih letih, in ne v Stirih, kot je navedeno v predmetni

dokumentacij i .

Iz predloZene dokumentacije o zahtevani izobrazbl izhaja, da ima zaposlena doseZeno stopnjo

izobrazbe YIUI.Iz pogodbe o zaposlitvi it. 10212017-08 z dne 29. 12. 2017 je razvidno, da naj

bi bila zaposlena razporejena na delovno mesto C027010 ViSji svetovalec I, kjer je naveden

tarifni razred VIVI, kar bi sicer ustrezalo predloZenemu potrdilu o izobrazbi. 1z kataloga
FDMN za delovno mesto C027010 Vi5ji svetovalec pa I izhaja, da je zahtevana tarifna
skupina (stopnja izobrazbe) Yll/l[. Za predmetno tarifrro skupino je pohebna univerzitetna
izobrazba ali ustrezna bolonjska izobrazba, kjer se pridobi stopnja izobrazbe VII/ll. Do sedaj

zaposlena ni predloZila ustrezne dokumentacije, ki bi potrjevala/zavmila zgoraj nave.deno. lz
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Pri podpisu pogodbe s strani Zupana je naveden datum 29. 12. 2018, kar ni pravilen datum za

datum podpisa, saj ta dan 5e ni nastopil.

ilani NO smo v zapisniku 30. seje z dne 16.07. 2018 Obdinsko upravo zaprosili 5e za

ustrezno morebitno dodatno dokumentacijo o zadnji doseZeni stopnji izobrazbe za zasedbo

delovnih mest C027005, C027010 in C027001. Pred zadetkom 31. seje NO nam je odgovoma

oseba pojasnila, da z drugo dokumentacijo ne razpolagajo.

3.4 Pregled obratunov nadomestil strolkov v zvezi z delom in knjigovodskih listin, ki
so podlaga za obraiune z ugotovitvami NO

V skladu s 54. dlenom ZIF mora imeti vsak izdatek iz proraduna za podlago verodostojno

knjigovodsko listino, s katero se izkan4e obveznost za pladilo, Pravni temelj in vi5ino

obveznosti, ki izhaja iz verodostojne knjigovodske listine, je treba pred izpladilom preveriti in
pisno potrditi.

Tudi Zakon o radunovodstvu v svojem 3. dlenu doloda, da so pravne osebe odgovome za

sestavljanje knjigovodskih listin. Poobla5dena oseba pravne osebe ali oseba, na katero je
preneseno pooblastilo, jamdi s podpisom na listini, da je knjigovodska listina resnidna in da

po5teno prikazuje podatke o poslovnih dogodkih. ie Zakon o radunovodstvu dolodenega

radunovodskega podrodja ne ureja, napotuje na neposredno uporabo Slovenskih

radunovodskih standardov (2016) - v tem primeru Pravila skrbnega radunovodenja I (odslej

PSR 1) Knjigovodske listine.

PSR 1 predpisuje, da so knjigovodske listine verodostojne, de se pri kontroliranju pokarZe, da

lahko strokovno usposobljene osebe, ki niso sodelovale v poslovnih dogodkih, na njihovi
podlagi popolnoma jasno in brez kakrSnihkoli dvomov spoznajo naravo in obseg poslovnih

dogodkov.

3.4.1 Povraiilo stroikov za prevoz na delo

Zakon o vi5ini povradil stroikov v zyezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (Uradni list
RS, St. 87/97, 9198,48101 in 401|2-ZUJF; v nadaljnjem besedilu: ZPSDP) predstavlja pravni

lemelj za povradila stro5kov javnih usluZbencev. Podrobneje ureja nadin uveljavljanja in
vi5ino teh stroSkov Kolektivna pogodba za negospodarske dej avnosti in Aneksi k njej.
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citirane pogodbe o zaposlitvi tudi izhaja, da je pri delovnem mestu ViSji svetovalec I naveden

osnovni pladni razred naziva 35, medtem ko iz kataloga FDMN izhaja, da je za ViSjega

svetovalca I osnovni pladni razred 37. Iz dolodb v citirani pogodbi izhaja, da ustreza po

katalogu FDMN Vi5jemu svetovalcu II.



Skladno s 5. dlenom Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti (Uradni list
RS, St. 40/12) javnim usluZbencem pripada povradilo stro5kov prevoza na delo in z dela

upo5tevaje razdaljo od kraja bivali5da do delovnega mesta, pri demer jim povradilo stro5kov

pripada, de ta razdalja znaSa ved kot dva kilometra. Stro5ki prevoza na delo in z dela se

povmejo v viSini stroskov javnega prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi. ie javni

usluZbenec nima moZnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, se mu prizna kilometrina v
vi5ini 8% cene neosvindenega motomega bencina - 95 oktanov. Aneks h KPND v tretjem

odstavku 5. dlena doloda tudi, kdaj javni prevoz ni moZen, in sicerjavni prevoz ni moZen: - de

ne obstaja, - de ga glede na delovni das javnega usluZbenca ni moZno uporabiti ali - de bi
uporaba javnega prevoza glede na vozni red in delovni das javnega usluZbenca, ne upoitevaje

das trajanja voZnje, zajavnega usluZbenca pomenila ved kot eno uro dnevne dasovne izgube v
eno smer. Pri obradunu kilometrine, predvsem pa pri uporabi daljinomera >najdi.si<< in
ugotavljanju Stevila kilometrov za obradun kilometrine, so se pojavljala vpra5anja in dileme,

ali je treba pri obradunu vedno upo5tevati najkaj 5o razdaljo ali pa t. i. vamo pot. Po mnenju

MJU je treba upo5tevati vamo in ne najkajSo pot.

Ugotovitve:

Ugotavljamo, da so neto izpladila plad in povradila stro5kov za prevoz pladana z enim

pladilnim nalogom s kodo namena >sala<. Morali bi uporabiti dva pladilna naloga, in sicer

enega za neto nakazilo plade in drugega za nakazilo povradil potnih stro5kov s kodo namena

>>prcp<<. Z napadno uporabo kode >sala< za plalo in povradila stro3kov se poslovnernu okolju
(tudi bankam) in drZavni statistiki prikaZe vi5je neto plade, kot so v resnici. Zlasti

problematidno je takSno ravnanje pri pridobivanju bandnih posojil, kjer se v posameznikovo

neto plado napadno vkljudujejo tudi povradila stro5kov za preyoz na delo, posledica tega paje
neupravideno viSja kreditna sposobnost posameznika.

3.4.2 Nadzor nad povraiili potnih stroikov

Vsebino knjigovodskih listin doloda PSR l, katerega uporaba ni obvezna, pad pa

priporodljiva. Ne glede na navedeno bi Pravilnik o radunovodstur Obdine Vransko (ki je za

organizacije zavezujod in se ga sprejme na podlagi PSR l), med drugim moral dolodati tudi
vsebino in nadin izpolnjevanja posameznih knjigovodskih listin, vkljudno s potnimi nalogi.

Zato smo se pri nadzoru vsebine potnih nalogov, ki so bili predmet pregleda, oprli na temeljna

pravila sestavljanja knjigovodskih listin, ki so se izoblikovala v praksi, podlaga za presojo pri
nadzoru pa je bila tudi praksa Upravnega sodi5da ter Delovnega in socialnega sodi5da del, ki
se nana5a na potne naloge in na njihovi podlagi izpladana nadomestila. Kadar iz potnega

naloga ni moZno jasno razbrati namen sluZbene poti, se v skladu s sodno prakso Upravnega

sodi5da izpladila potnih stro5kov lahko prekvalificirajo v druge prejemke iz delovnega

razmeqa, ki imajo naravo plade (in ne povradil stro5kov), od katerih je potrebno obradunati

dohodnino in prispevke za socialno vamost.
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3.4.2.1 Pregled potnih stroikov za mesec marec 2017

Obdina izdaja za sluZbene poti potne naloge. SluZbene poti se nanaiajo na lokalne voZnje in
na posamezne sluZbene poti, kjer lahko nastane tudi stro5ek dnevnice. Napotitev na sluZbeno

pot podpi5e Zupan, obradunski del potnega naloga pa za obradun in izpladilo potnih stro5kov

odgovoma oseba. Na potnih nalogih mora biti naveden tudi toden namen sluZbene poti,

vendar ga na predloZenih potnih nalogih ni bilo najti.

Predloieni so bili Stirje obraduni potnih stro5kov za mesec marec 2017. Dvema obradunoma

so priloZene ustrezne priloge, pri dveh pa (datum listine na obeh 3. 4. 2017) prilog ni. Na
potnih nalogih brez prilog je pri namenu sluZbene poti navedeno le kot >redna dejavnost OU<.

Tak opis sluZbene poti ne omogoda preverbe, de so te sluZbene poti dejansko nastale y zvezi z

opravljanjem dejavnosti OU. Ugotovili smo tudi, da se na potnih nalogih Stevilo prevoZenih

kilometrov doloda >pav5alno( - npr. Vransko - Zalec 20 km. Na potnih nalogih je potrebno

ugotoviti dejansko prevoZene kilometre, pridobljene iz spletnih portalov - npr. Google maps

ipd., AMZS. Na ta nadin se izkljudi moZnost prikazovanja razlidnega Stevila kilometrov na

istih relacijah.

3.4.2.2 Pregled potnih stroikov za mesec za mesec maj 2017

Izdani so bili Stirje potni nalogi - le eden (Zupan) je z ustreznimi prilogami, iz katerih izhaja,

da so bile sluZbene poti resnidno opravljene v okviru dejavnosti Obdine. Na ostalih nalogih, ki
nimajo ustreznih prilog, je napisan le namen poti >redna dejavnosti OU<, kar ne omogoda

preverbe, de so te sluZbene poti dejansko nastale v zvezi z opravljanjem dejavnosti OU. Tudi

tu so vsi prikazani kilometri izradunani >pav5alno<.

3.4.2.3 Pregled potnih nalogov za mesec december 2017

V tem mesecu so bili izdani Stirje potni nalogi - na vseh je namen poti: >redna dejavnost

OU<. Samo pri enem potnem nalogu (Zupan) so ustrezne priloge. Pri enem je tudi priloga

sluZbenih poti med stalnim prebivaliSdem zaposlene in Vranskim izven rednega delovnega

dasa. Kilometrina za te voLnje je obradunana v vi5ini 0,37 eur/km, kot velja za sluZbena

potovanja izven kraja bivanja, kar se ne nana5a na tovrstne voZnje. V teh primerih bi
zaposleni v skladu 8. dlenom Zakona o vi5ini povradil stro5kov v zvezi z delom in nekaterih

drugih prejankov (ZPSDP) morali priznati kilometrino v viSini 15 odstotkov cene

neosvindenega motomega bencina - 95 oktanov za vsak prevoZen kilometer, ne pa v viSini

0,37 eur/km. Navedeno velja tudi pri obradunu potnih stro5kov za mesec marec in maj 2017 .

3.5 Regres za prehrano med delom

Regres za prehrano med delom za javte usluZbence v ureja Aneks h Kolektivni pogodbi za

negospodarske dejavnosti v 3. dlenu. Dolodeno je, da pomeni regres za prehrano povradilo
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stro5kov prehrane med delom, vi5ina regresa za prehrano med delom pa od 1.7.2014 zna(a

3,64 eurov. Ker se v skladu z dolodbami aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in
poklicev v javnem sektorju vi5ina regresa za prehrano med delom vsakih Sest mesecev

usklajuje z rastjo cen prehrambnih izdelkov na podlagi podatkov Statistidnega urada

Republike Slovenije, je Statistidni urad Republike Slovenije 13. 1.2016 Ministrstvu za lavno
upravo posredoval podatek, da je kolidnik rasti cen prehrambenih izdelkov (skupaj hrana in
brezalkoholne pijade za obdobje julij-december 2015) 0,985. Glede na navedeni kolidnik rasti

cen prehrambnih izdelkov je zna5ala vi5ina regresa za prehrano med delom od 1. januarja

2016 dalje 3,62 etra na dan (pred tem 3,68 ewa).

V Uradnem listu 5t. 3/2017 je bil objavljen ugotovitveni sklep o vi5ini regresa za prehrano

med delom za zaposlene v javnem sektorju, ki od 1. januarja 2017 znaia 3,68 evra. ViSina

regrcsa za prehrano med delom od 1. julija 2017 dalje znaia 3,76 eurov (Ur.l.RS, 3t. 37 /2017).

Izpladilo regresa za prehrano med delom za funkcionarje ureja 166. dlen ZUJF, v skladu s

katerim viSina regresa zna5a 3,52 eurov.

Izpladilo regresa javnemu usluZbencu pipada za dan prisotnosti na delu, pri demer je

dolodeno, da se kot dan prisotnosti na delu Steje, de javni usluZbenec dela vei kot Stiri ure
dnevno ali de dela kraj5i delovni das na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem

zavarovanju, predpisov o zdravstvenem zavarovanju ali predpisov o star5evskem dopustu. ie
zaposleni ni prisoten na delu, potem mu tudi regres za prehrano ne pripada, kar pomeni, da v
dasu, ko javni usluZbenec koristi preseZek ur, ni upraviden do regresa za prehrano.

Pri pregledu obraduna prehrane v pregledovanih obdobjih smo ugotovili nepravilnosti pri
izpladilih nadomestil za prehrano na delu za prvo polletje leta 2017. Nadomestilo za prehrano
je v tem obdobju znaialo 3,62 eur/na dan, namesto 3,68 eur/na dan, kar pomeni, da so v
pregledovanem obdobju (v izbranih mesecih) zaposleni na obdinski upravi prejeli nadomestilo

za prehrano med delom v vi5jem znesku od dovoljenega.

Nadomestila stroSkov za prehrano v mesecu decembru 2017 so bila obradunana v pravilni
.-, . xviSini. Zupan je prejemal v vseh treh pregledanih mesecih leta 2017 pravilno viSino

nadomestila za prehrano.

ODZIVI{O POROEILO NA OSNUTEK POROEILA O OPRAVLJENEM
NADZORU ZAKLJUdNEGA RA.UNA PRORAdUNA OBdINE VRANSKO
ZALETO2OIT

Obdinska uprava Obdine Vransko je v predpisanem roku Nadzomemu odboru Obdine

predloZila Odzivno porodilo St.410-01/2018-01 z dne 13. 8.2018, ki ga je podpisal Zupan.

itani NO smo navedbe v njem obravnavali v skladu s Poslovnikom NO. V skladu z
dolodbami 23. dlena Poslovnika NO Odzivno porodilo OU vsebuje mnenja, pripombe in
pojasnila nadzorovane osebe za vsako posamezno ugotovitev iz osnutka porodila o

4
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opravljenem nadzoru, pri kateri se ugotovijo ksitve predpisov. ee nadzorovana oseba

razpolaga z listinskimi dokazi, jih priloZi odzivnemu porodilu. Na podlagi tapotkov iz 24.

dlena Poslovnika je NO pri opisu posamezne ugotovitve o nepravilnostih v porodilu o
opravljenem nadzoru s priporodili in predlogi dolZan navesti odgovore nadzorovane osebe iz
odzivnega porodila. V porodilu o opravljenem nadzoru s priporodili in predlogi mora biti
razvidno, katera pojasnila iz odzivnega porodila nadzorovane osebe je NO upo5teval v
posameznem ugotovitvenern delu.

4.1 Vsebina odzivnega porolila s pripombami NO o upoitevanju oziroma zavrnitvi
odziva (pripomb, mnenja) OU v odzivnem poroiilu

Toika 3.1. Sestava in obrazloLitue proraluna in zakljuinega raiuna proraluna obiine

Ugotovitve NO, stran 7:
rV ZR proraiuna za leto 2016 je bil izkazan proraiunski primanjkljaj v viiini 82.105 eur,

zato bi bila Obiina dolina v proraiunskem dokumentu za leto 2017 za viiino negatiwrega
stanja izktzati niije izdatke proraiuna, kar pomeni, da bi morali biti vsi prejemki proraiuna
za znesek primanjkljoja preteklega leta (82.105 eur) veiji od izdatkav proraiuno prihodnjego
leta (Vir: Proraiunski priroinik za pripravo obiinskih proraiunov za leti 2016 in 2017).<

ODGOVOR:
V Proradunskem prirodniku za pripravo obdinskih proradunov za leti 2016 in 2017, je
navedeno naslednje:

rNa podlagi sedmega odstqvka 2. ilena ZJF mora biti proraiun uravnoteZen med prejemki in
izdatki. To pomeni, da morajo biti v vseh treh bilancah proratuna (bilanci prihodkov in
odhodkov, roiunu finaninih terjatev in naloib ter raiunu financiranja) celotni prejemki
proraiuna usklajeni s celotnimi izdatki proraiuna, Tako je dovoljen primanjkljaj v bilanci
prihodkov in odhodkov, ki pa se mora pokriti s prihodki iz raiuna finaninih terjatev in naloZb

oziroma iz raiuna financiranja ter z upoitevanjem stanja sredslev na raiunih ob koncu
preteklega leta.<

Iz proraduna 2017 je razvidno, da je zgoraj omenjeno pravilo upo5tevano v proradunu 2017,
saj je proradun z upo5tevanjem vseh treh bilanc in upo5tevanjem stanja sredstev na radunih,

uravnoteZen, tekodi preseZek prihodkov se pokrije z zadolLevarrjem in stanjem sredstev na

radunih zato zgoraj omenjena trditev ne drZi!

Primanjkljaj (razlika med prihodki in odhodki preteklega leta) se ne prena5a v naslednje leto,

saj se 2e v tekodem letu pokrije z zadollevanjem in sredstvih na radunu!

Primanjkljaj v viSini 82.105 eur se je tako pokril Ze v letu 2016, kar je med drugim jasno

vidno tudi iz letnega porodila obdine, ki je bit oddan na AJPES, konkretno iz lzkaza
prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov v obdobju od I . 1. do 31. 12. 2016:
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I. SKUPAJ PRIHODKI

II. SKUPAJ ODHODKI

III/1 PRESE2EK PRIHODKOV NAD ODHODKI

Vir: AJPES, oddano letno porodilo za leto 2016

2016 2015

'1.555.041 1 .596j23

1 .512.549 1 .486.792

42.492 109.331

NO ugovora OU ni upo5teval3.

Ugotovitve NO, stran 7:

rPri pregledu ObrazloZitev ugotavljamo, da so vsebinsko in vizualno nepregledne ter
nepopolne, na kar smo OU opozarjali Ze v preteklih letih.<

ODGOVOR:
Menimo, da je takSno mnenje NO zelo splo5no, pav5alno in tudi subjektivno, saj se pri

obrazloZitvah vsako leto potrudimo razloZiti dolodeno postavko in njena morebitna

odstopanja. ie bi bila ugotovitev konkretnejSa (npr. kaj konkretno manjka pri konkretni

obrazloZitvi) bi se lahko do te navedbe tudi konkretneje opredelili. ObrazloZitve so v prvi vrsti

namenjene obdinskim svetnikom in obdanom - javnosti in do sedaj nismo prejeli 5e nobenih

pripomb z njihove strani.

Ne glede na navedeno bomo v bodode dali 5e vedji poudarek tudi na oceno uspeha pri

doseganju zastavljenih ciljev, upo5tevaje fizidne, finandne in opisne kazalce, oceno uspeha pri

doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseZenimi cilji v preteklih letih ter pojasnila na

podrodjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseZeni in zakaj niso bili doseZeni.

NO ugovora OU ni sprejel.

3.2 Delovna uspeSnost in dodatki k osnovnim plaiam javnih usluibencev v Obiini
Vransko

Ugotovitve NO, stran 10:

tUgotavljamo, daje Zupan v obdobju od 26. do 27. L 2017 sprejel sklep o poveianem obsegu

dela in viiini dela plaie za plaiilo delovne uspeinosti za leto 2017. Na podlagi tega sHepa so

vsi obiinski usluibenci prejemali mal<simalno viiino (odstotek) nadomestila za delovno

uspeinost z naslova poveianega obsega dela iz sredstev posebnega projekta. Vsi zaposleni

3 Zapirar\e razredov 4, 5 in 7 je evidentirano na samostojnem podkontu, izkazani saldo na njem pa na koncu leta
predstaYlja sredstva, katerih porabo je potrebno planirati v proradunu prihodnjega leta, vkljudno s proradunskim
primanjkljajem. Pod*&i iz lzkaza prihodkov in odhodkov za obdobje od l. 1. do 31. 12. 2015 in 2016 (AJPES),

prikazani na I . strani Odzivnega porodila (tabela) so napadni.
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usluzbenci so v letu 2017 prejemali tudi dodatek na delovno uspeinost z naslova poveianega

obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog.

Na primer, na podlagi citiranega sklepa z dne 26. I . 2017 je usluZbenka obiine za obdobje od
1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 prejela sHep o poveianem obsegu dela s podroija
institucionalnega varstva, pomoii na domu, druiinskega pomoinika, druSlev socialne

varnosli in humanilarnih organizacij. Menimo, do naileta dela ne sodijo med delovne naloge

obiine. S tem sklepom je bilo isti usluibenki naloZena tudi priprava in vodenje razpisov s
podroija socialno-yarstyenih programov in programov drugih druitev v obiini, kar tudi ne

sodi med delovne naloge obiine, pai pa med naloge posameznih druitev.<

ODGOVOR:
Uredba o delovni uspeSnosti iz naslova povedanega obsega dela za javne usluZbence (Uradni

list RS, 5t. 53/08 in 89/08) v 4. dlenu doloda, da vi5ina dela pla(e za pladilo delovne

uspeSnosti iz naslova povedanega obsega dela zaradi opravljanja rednih delovnih nalog

uporabnika prorad:una znaia za javnega usluZbenca najved 20 odstotkov osnovne plade.

ie se javnemu usluZbencu izpladuje del plade za pladilo delovne uspe5nosti iz naslova

povedanega obsega dela tudi iz naslova in sredstev posebnega projekta, lahko del plade maSa

skupno (iz obeh naslovov) najved 30 odstotkov njegove osnovne plade (Zakon o ukrepih na
podrodju plad in drugih stro5kov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju
(ZUPPJSIT), prvi odstavek 3. dlena).

Zakon o sistemu plad v javnem sektorju (Uradni list RS, St. 108/09 - uradno predi5deno

besedilo, 13110, 59/10, 85/10, 107/10, 35/1 1 - ORZSPlS49a, 27 112 odl. US, 401 12 - ZUIF,
46113,25114 ZFU,50/14,95114-ZUPPISI1,82ll5,23l17-ZDOdvin67l17)v22.e(lenu
doloda, da se javnemu usluZbencu lahko izplada del plade za delovno uspe5nost iz naslova

povedanega obsega dela za opravljeno delo, ki presega pridakovane rezultate dela v
posameznem mesecu, de je na ta nadin mogode zagotoviti racionalnej 5e izvajanje nalog

uporabnika proraduna. Pisno odloditev o povedanem obsegu dela in pladilu delovne

uspe5nosti iz naslova povedanega obsega dela sprejme predstojnik oziroma direktor
uporabnika proraduna za posamezni mesec na podlagi pisnega dogovora med javnim

usluZbencem in predstojnikom oziroma direktorjem ali javnim usluZbencem, pooblaSdenim za

organizacijo dela, ki ga lahko skleneta za daljSe obdobje.

Iz navedenega izhaja, da je Zupan dosledno upo5teval podrodno zakonodajo, ki se nana5a na

izpladevanje dela plade delovne uspe5nosti iz naslova povedanega obsega dela. Opozoriti
moramo, da tu ne gre za izpladevanje nadomestila, kot je navedeno v osnutku porodila,

temved za izpladilo dela plade za delovno uspe5nost iz naslova povedanega obsega dela"

Glede navedbe, da dela s podrodja institucionalnega varstva, pomodi na domu, druZinskega

pomodnika, druStev socialne vamosti in humanitamih organizacij ne sodijo med delovne

naloge obdine opozarjamo na Sesto alinejo drugega odstavka 21. dlena Zakona o lokalni
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sirmoupravi (Uradni list RS, 3t. 94107 - uradno prediSdeno besedilo, 76108, 79109, 5lll0,
40/12 - ZUIF, 14115 - ZUUJFO, 11/18 - ZSPDSLS-I in 30/18), ki doloda, da obdina za

zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev D - pospeiuje sluZbe socialnega slcrbsno, zo

prediolsko varstvo, osnovno vorstvo otrokn in druZine, za socialno ogroZene, invalide in

ostarele;<t. Navedeno je evidentno tudi v proradunu obdine (PU 20 Socialno varstvo, PPP

2002 Varstvo otrok in druZine, 2004lzvajarfe programov socialnega varstva). Navedba NO,

da ne gre za delovne naloge obdine, torej nikakor ne drZi.

Prav tako je netodna navedba NO, da priprava in vodenje razpisov s podrodja socialno-

varstvenih programov in programov drugih druStev v obdini ne sodi med delovne naloge

obdine. Opozarjamo, da ne gre za razpise, ki bi jih obdina pripravljala za druStva, ampak za

razpise, ki jih razpisuje obdina z namenom spodbujanja delovanja nepridobitnih organizacij

oziroma druStev (18049001 Programi veteranskih organizacij, 18048004 Programi drugih

posebnih skupin, 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin). Delovne naloge

usluZbenke tako vkljudujejo pripravo razpisov, njihovo izvedbo in kasnej5i nadzor nad

namensko porabo dodeljenih proradunskih sredstev.

NO je ugovor OU upo5teval v delu, ki se nanala na navedbo, da gre za izplaiilo dela

plale za delovno uspelnost.

3.3 Napredovanja v vi5ji plaini razred

Ugotovitve NO, str. 10:

>No podlagi pregleda plai za mesece marec, maj in decembre 2017 ugotavljamo, da so

posamezni usluZbenci napredovali za vei plainih razredov, in sicer od 3 do 9 plainih
razredov.

Tabela l: Prikaz plainih razredov usluZbencev OU iz ocenjevalnih listov in plaiilnih list v

po s amezni h p r e gl e dovani h o bdobj ih

o Pladni razred FDMN
s Pladni razred FJU

Marec Maj December
Funkcionar 49 49 49
Delovno mesto C
0270 I 0

3 5'-4 1' 4l 41

Delovno mesto
najprej C027005

28-40 40 40

Delovno mesto
J025034

I 8-2s 25 27

Delovno mesto
najprej C026002

27-3 I 3I 31

Delovno mesto C 38-44 44 44
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Evidenini listi napredovanja javnega usluibenca so bili izdani 26. 3. 2018 in se nanaiajo na
ocenjevalna obdobja za zadnjih iest let, zato so vkljuieni v predmetno poroiilo o nadzoru.<

ODGOVOR:
Ugotavljamo, da ste v tabeli 1, z naslovom Prikaz pladnih razredov usluZbencev OU iz
ocenjevalnih listov in pladilnih list v posameznih pregledovanih obdobjih, zajeli tudi plado

Zupana. Naj poudarimo, da je Zupan funkcionar in je v pladni razred uvrSden neposredno ter

ne napreduje.

Prav tako ugotavljamo, da so pladni razredi, navedeni v tabeli, v neskladju s pladnimi razredi

posameznih delovnih mest, ki jih javni usluZbenci zasedajo.

V osnutku porodila navajate ugotovitev, ki ste jo izvedli na podlagi pregleda plad za mesece

marec, maj in december 2017, da so posamezni javni usluZbenci napredovali od 3 do 9

pladnih razredov.

Uvodoma v osnutku porodila navajate, da je Nadzomi odbor Obdine Vransko dne 29. 6. 2018

na svoji seji sprejel odloiitev o uvedbi postopka nadzora Zakljutnega raduna (odslej ZR)
proraduna Obdine Vransko za leto 2017 .

V nadaljevanju omenjenega osnutka se poleg dokumentacije iz leta 2017, opirate tudi na

dokumentacijo iz leta 2018.

Naj pojasnimo, da obdina za povzemanje delovnih mest uporablja Kolektivno pogodbo za

drZavno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti

(Uradni list RS St. 60i08, 83/10, 89/10, 106/15, 51/16, 46117). lz navedene kolektivne

pogodbe izhaja, da se za lokalno samoupravo uporabljajo delovna mesta pladne skupine C
(uradniSka delovna mesta) in delovna mesta pladne skupine J (strokovno tehnidna delovna

mesta). Na uradni5kih delovnih mesti lahko javni usluZbenci, na podlagi ZJU in Uredbe o

napredovanju javnih usluZbencev v nazive, napredujejo tudi v nazive, v kolikor za to
izpolnjujejo pogoje.

6 Navedba, da se je NO pri nadzoru opiral tudi na dokumentacijo iz leta 2018 ne drZi, saj so bili predloZeni

dokumenti (evidendni listi) v letu 2018 le podpisani (26.3.2018), nanasajo pa se na preteklo obdobje od leta
2010 do 2017. Podobno navedbo vsebuje Odzivno porolilo tudi v delu, ki se nanasa na i4)ladano plado v letu
2017. V tem primeru OU navaja, da se je NO opiral na dokumentacijo iz leta 2018, kar pa ne drZi, saj so se

pladilne liste nanasale na leto 2017, izpisane pa so bile v letu 2018.
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NO je ugovor OU delno upolteval, ni pa ga upolteval v delu, ki se nana5a na komentarje
glede podatkov v tatreli 1. Prav tako se ne strinja z ugovorom, da NO ni tzrazil zahteve

po dodatni dokumentaciji6.



Delovno mesto J025034 Dokumentalist glavne pisarne

rOsnovni plaini razred delovnega mestd je 18. Iz plaiilne liste za mesec december 2017

izhaja, da ima zaposlena obraiunano plaio za 27 plaini razred, medtem ko izhaja iz
evideninega lista napredovanja javnega usluZbenca z dne 26. 3. 2018, da je izpolnila pogoje

za napredovanje v 25. plaini razred. Iz dostavljene dokumentacije lahko sHepamo, da gre za

nesHadje med obraiunom plaie in podlago za ta obraiun. Dokazilo o doseieni slopnji
izobrazbe za zasedbo delovnega mesta Dokumentalist glavne pisarne je ustrezno.<

ODGOVOR:
Javna usluZbenka je bila v letu 2018 premeSdena na drugo strokovno tehnidno delovno mesto,

prav tako se je v letu 2017 izvedel skrbni pregled plad in delovnih razmerij v letu 2017. Javna

usluZbenka je z novo sistemizacijo uvr5dena v zakoniti pladni razred in je napredovala

skladno z ZSPJS.

Nadzomemu odboru je bil predloZen tudi aneks 5t. 6 k pogodbi o zaposlitvi z dne 28. 11.

2017, ki je bil sklenjen zaradi uveljavitve in realizacije aneksa h Kolektivni pogodbi za

drZavno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti -
tarifni del (Uradni list RS, St.4612017 in spremembe sistematizacije delovnih mest 5t. 102117-

03 z dne 25. 8. 2017.12 aneksa je jasno razvidna uwstitev usluZbenke v 27. pla&i rared. z

dnem 1. 7.2017, kar pomeni, da ne gre za neskladje med obradunom plade in podlago za ta

obradun.

NO ugovora 0U ni sprejel.

Delovno mesto najprej C027005 Svetovalec III

rOsnovni plaini razred je 28 (tarifna skupina VII/I), nato C027010 Viiji svetovalec III,
osnovni plaini razred: 33 (tarifna skupina VII/2). Iz evideninega lista napredovanja javnega

usluZbenca izhaja, da ni ocene (prav tako tudi ni totk) v ocenjevalnem obdobju od 1.1.2014

do 31.12.2014, torej ima zaposleni samo dye oceni odliino za napredovanje (kar seveda ni
dovolj), medtem, ko je navedeno, da izpolnjuje pogoje za napredovanje za dva plaina
razreda. Ctani NO ugotavljamo, da navedeno ni v skladu z ll. ilenom Uredbe o
napredovanju javnih usluibencev v plaiilne razrede (Ur.l. RS 51/08, 91/08, 113/09), kjer je
predpisano, da lahko javni usluibenec napreduje za en plaiilni razred, ie se mu za
posamezno leto ocenjevalnega obdobja doloii tri ocene zelo dobro, za dva plaiilna razreda
pa lahko napreduje le tisti, ki se mu za posamezno leto ocenjevalnega obdobja doloii ti
ocene odliino.

Javni usluZbenec je bil z 1.12. 201 5 premeiien na zahtevano uradniiko delovno mesto, ki je v
tarifni skupini VII/2, pred tem pa je bil na delovnem mestu VII/I. Kot izhaja iz rekapitulacije
plaiilne liste za mesec december 2017, je zaposleni razporejen v 10. plaini razred, po
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katerem se mu tudi obraiunava plaia. S strani Obiinskz uprave nismo prejeli dokumentacije,

iz katere bi bilo ranidno napredovanje iz 33 plainega razreda v 40 plaini razred. Dokazilo o

doseieni stopnji izobrazbe za zasedbo delovnega mesta Viiji svetovalec IIIje ustrezno.(

ODGOVOR:
Na evidendnem listu napredovanja ocena javnega usluZbenca za leto 2014 pomotoma ni
navedena, vendar je 1e-ta evidentirana v dokumentaciji, ki je podlaga za izpolnitev

evidendnega lista, tj. Ocenjevalni list za oceno delovne uspeSnosti javnega usluZbenca v
ocenjevalnem obdobju od l. 1. 2014 do 31. 12. 2014 z dne 04. 03. 2015, izkaterega izhaja, da

je javni usluZbenec za leto 2014 prejel oceno odlidno in torej pridobil tri ocene odlidno, s
dimer je izpolnil pogoje za napredovanje za dva platna razreda. Nadzomernu odboru je bila
dne 11.7.2018 s strani obdinske uprave ponujena morebitna dodatno potrebna

dokumentacija, vendar NO ni izrazil zahleve po dodatni dokumentaciji.

Javni usluZbenec je bil razporejen na uradni5ko delovno mesto Svetovalec, ki se opravlja v
treh nazivih, in sicer Svetovalec III, II, in I. nato je bil trajno premeSden na delovno mesto

ViSji svetovalec, ki se opravlja v treh nazivih, in sicer Vi5ji svetovalec I, II in III. Za obe

delovni mesti in nazive se na podlagi Zakona o javnih usluZbencih zahteva izobrazba prve

bolonjske stopnje, ki jo odrarZa tarifrri razred VII/I .

Na delovnih mestih z nazivi je moZno, poleg napredovanja v pladni razred, napredovati tudi v
naziv. Obe napredovanji se medsebojno ne izkljudujeta, zato je moZno napredovati v istem

letu sprva v pladni razred, nato pa tudi v naziv, pri demer se pladni razredi na podlagi Zakona

o sistemu plad v javnem sektorju tudi prenesejo. Prav tako se prenesejo doseZena

napredovanja, v kolikor gre za premestitev na delovno mesto v istem tarifnem razredu.

Javni usluZbenci lahko v vi5ji naziv napredujejo tudi s premestitvijo. Tudi v tem primeru

poudarjamo, da je bila v letu 2018 sprejeta nova sistemizacija, pri demer je bil javni

usluZbenec tudi trajno preme5den na novo delovno mesto. Javi usluZbenec ima na podlagi

napredovanja v pladni razred in naziv doloden zakoniti, 40. pladni razred v naziw Vi5ji
svetovalec II. Delodajalec je javnemu usluZbencu ob premestitvi upo5teval vsa doseZena

napredovanja. Nadzomemu odboru je bila dne 11. 7 . 2018 s strani obdinske uprave ponujena

morebitna dodatno potrebna dokumentacija, vendar NO ni izrazil zahteve po dodatni

dokumentaciji.

NO ugovora OU ni sprejel.

Delovno mesto najprej C026002 Viiji referent I

tOsnovni plaini razred je v katalogu FDMN 25 (tarifna skupina VI), medtem ko je na

evideninem listu napredotanja jattnega usluibenca naveden osnovni plaini razred 27.

Navedena ugotovitev zopet prikazuje nesWadje za dva plaina razreda. Iz reknpitulacije
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plaiilne liste za mesec december izhaja, da se zaposleni obraiunava plaia za delovno mesto

C027005 Svetovalec III, plaini razred 3 I (tarifna skupina VII/I). Iz predloZene dokumentacue

pogodb o zaposlitvi in aneksov k pogodbam ne izhaja, kdaj je bila zaposlena razporejena na

navedeno delovno mesto, prav tako tudi ne razpolagamo z ustreznim potrdilom o zahtevani

stopnji izobrazbe VII/I za delovno mesto Svetovalec III.
Nadalje ugotavljamo, da iz ocen javnega usluZbenca z dne 26.3.2018 izhaja, da bi zaposlena

morala napredovati iz 30 plainega razreda v 32 plaini razred, torej za 2 plaina razreda, saj
je imela najmanj 3 ocene odliino, medtem ko je naveden nov plaini razred 3l. Ugotavljamo,

da se zaposleni obraiunwq napaina osnoyna plaia, torej namesto pravilno 32 plaini
razred, se ji obraiunava plaia za 31 plaini razred.

Iz Zakona o sistemu plai v javnem seldorju (tretji odstavek 3. ilena) namrei izhaja, da se v

pogodbi o zaposlini, odloibi oziroma sklepu javnemu usluZbencu in funkcionarju ne sme

doloiiti plaie v drugeini viiini, kot je doloieno z zakonom, predpisi in drugimi akti, izdanimi

na njihovi podlagi in kolehivnimi pogodbami.<

ODGOVOR:
Pri tem delovnem mestu pojasnjujemo, da je bila javna usluZbenka z uradniSkega delovnega

mesta Svetovalec ponovno preme5dena na delovno mesto Vi5ji referent, v nazilu Vi5ji
referent I. Javna usluZbenka je bila po pomoti in zaradi dvoumne dolodbe 14. dlena ZSPJS, ki
doloda, da:

>(l) V primeru, ko javni usluZbenec opravlja delo na delovnem mestu z niLjo izobrazbo od

zahtevane, mu pripada osnovna plada, ki je za dva piadna razreda niZja od osnovne plade

delovnega mesta, na katerem opravlja delo.

(2) ie ima javni usluZbenec iz prej Snjega odstavka ved kot 23 let delovne dobe, mu pripada

osnovna plada, ki je za en pladni razred niLja od osno'sne plade delovnega mesta, na katerem

opravlja delo.

(3) Dolodbi prvega in drugega odstavka tega dlena se uporabljata tudi v primeru, ko je za

opravljanje dela na delo.mem mestu v tarifrrem razredu VII/1 oziroma VIU2, kot ustrezna

izobrazba dolodena tudi vi5jeSolska izobrazba (prej Snja, kot jo doloda 8. dlen tega

zakona).<,sprva z delovnega mesta Vi5ji referent, za katerega se zahteva vi5ja izobrazba,

preme5dena na delovno mesto Svetovalec, za katerega se zahteva izobrazba prve bolonjske

stopnje, ki pa je jar.na usluZbenka ni dosegla, dosegla je vi5jo izobrazbo, vendar ne po

programu pred 1 .1 .1994, saj Zakon o javnih usluZbencih le v tem primeru, na podlagi Sestega

odstavka 87. dlena, dovoljuje, da se lahko za naziye tretjega karieme ga raz.reda dolodi kot
pogoj najmanj vi5ja izobrazba, pridobljena v okviru sistema visokoSolskega izobraievanja po

vi5je3olskih programih, sprejetih pred l. januarjem 1994, z ustreznim Stevilom let delovnih
izku3enj, za kar natandnejie kriterije za orgate drZar.ne uprave, pravosodne organe in za

uprave lokalnih skupnosti dolodi vlada z uredbo.
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Kot je bilo pozneje ugotovljeno, smo dolodbo 14. dlena ZSPJS napadno tolmadili, saj pogoje

za zasedbo delovnega mesta doloda Zakon o javnih usluZbencih, in ne Zakon o sistemu plad v
javnem sektorju.

V letu 2017 je bilajavna usluZbenka razporejena na delovnem mestu Svetovalec, zato ji plada

v povezavi z odpravo anomalij na delovnem mestu Vi5ji referent ne pripada.

Po sprejetju nove sistemizacije v letu 2018, ima javna usluZbenka na delovnem mestu Vi5ji
referent, v naziru Vi5ji referent I, ob upo5tevanju napredovanja v naziv in pladni razred ter
odprave anomalij, zakonito dolodeno plado.

Nadzomemu odboru je bila dne 11. 7. 2018 s strani obdinske uprave ponujena morebitna

dodatno potrebna dokumentacija, vendar NO ni izrazil zahteve po dodatni dokumentaciji.

NO je ugovor OU sprejel.

Delovno mesto C 027010 Viija svetovalka I

>Osnovni plaini razred je v katalogu FDMN 37 (tarifna skupina VII/2), medtem ko je na

evidentnem listu napredovanja javnega usluibenca z dne 26.3.2018 neveden osnovni plaini
razred 38, kar izkazuje neujemanje za en plaini razred.

Iz evideninega lista napredovanja javnega usluZbenca z dne 26. 3. 2018 izhaja, da je
izpolnjen zelo nepopolno, saj pri zadnjem napredovanju ni naveden nov plaini razred, prav
tako pa tudi ne St. in datum aneksa. Iz rekapitulacije plaiilne liste za mesec december izhaja,

da se zaposleni obraiunava plaia po plainem razredu il. 14.

Iz plaiilne liste zaposlene za mesec december 2017 izhaja, da se zaposleni obraiunava plaia
za naziy Podsel<retar, delovno mesto C027001 (za knterega je zahtevana tarifna skupina

V /II) vendar z ustrezno dokumentacijo, kjer bi bila ramidna pogodba o zaposlini ali
morebiti aneks k pogodbi o zaposlitvi in tudi ustrezna izobrazba za to deloyno mesto, ne

razpolagamo. Na poziv o predloZini dodatne dokumentacije oz. dokozil o doseganju ustrezne

izobrazbe VII/2 so nam iz Obiinske uprave sporoiili, da drugih doknzil o slopnji izobrazbe

nimajo.<

ODGOVOR:
V tem delu predvidevamo da gre za javno usluZbenko, ki trenutno zaseda uradni5ko delovno

mesto, na poloZaju Direktor obdinske uprave, kateremu so se v novi sistemizaciji dolodile
pravice in obveznosti iz naziva Vi5ji svetovalec I, kar dovoljuje tudi Uredba o pladah

direktorjev v javnem sektorju. Pri doloditvi pladnega razreda se je smiselno uporabil 9. dlen

Uredbe o napredovanju uradnikov v nazive (Uradni list RS, 5t. 98/08, 16/09 in 19/10).
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Na evidendnem listu napredovanja pladni razred ter Stevilka in datum aneksa pomotoma niso

navedeni, vendar so evidentirani v dokumentaciji, ki je podlaga za izpolnitev evidendnega

lista, tj. aneksu 5t. 5 k pogodbi o zaposlitvi z dne 20. 12. 2016, ki je bil NO predloZen.

Nadzomemu odboru je bila dne 11.7.2018 s strani obdinske uprave ponujena morebitna

dodatno potrebna dokumentacija, vendar NO ni izrazll zahteve po dodatni dokumentaciji.

V novi sistemizaciji iz leta 2018 je javni usluZbenki dolodena zakonita plada, ki jo prejema

kot Direktor obdinske uprave, prav tako ima javna usluZbenka ustrezno stopnjo izobrazbe za

navedeno delovno mesto. Javna usluZbenka po novi sistemizaciji ne zaseda delovnega mesta

Podseketar.

NO ugovora OU ni sprejel.

Delovno mesto C 027010: Wja svetovalka I

tZaposleno je uvrSiena v 35. plaini razred. Iz evideninega lista napredovanja javnega

usluZbenca z dne 26.3.2018 izhaja, da je ta izpolnjen zelo nepopolno, saj je v njem najprej
navedeno, da zaposlena izpolnjuje pogoje za napredovanje za en plaini razred. Na istem

dokumentu je v nadaljevanju navedeno, da zaposlena napreduje za dva plaina razreda, karje
v sHadu z trojno odliino oceno, ki jo je zaposlena pridobila. V nadaljevanju tega evideninega

lista je zaposlena v obdobju od 2014 do 2017 pridobila itiri ocene odliino, na osnovi teh

itirih ocen pa se ji je doloiil nov plaini razred 43, kar pomeni, da je pridobila itiri plaine
razrede, torej iz 39lega v 43.. Sriri platne razrede bi zaposlena lahko pridobila iele v dveh

ocenjevalnih obdobjih, torej najprej v iestih letih, in ne v itirih, kot je navedeno v predmetni

dokumentaciji.

Iz predloZene dokumentacije o zahtevani izobrazbi izhaja, da ima zaposlena doseZeno stopnjo

izobrazbe VII/L Iz pogodbe o zaposlini il. 102/2017-08 z dne 29.12.2017 je razvidno, da naj
bi bila zaposlena razporejena na delovno mesto C027010 Viiji svetovalec I, kjer je naveden

tarifni razred VII/I, knr bi sicer ustrezalo predloienemu potrdilu o izobrazbi. Iz kataloga

FDMN za delovno mesto C027010 Viiji svetovalec pa I izhaja, da je zahtevana tarifna
skupina (stopnja izobrazbe) VII/II. Za predmetno tarifno skupino je potrebna uniyerzitetna

izobrazba ali ustrezna bolonjska izobrazba, kjer se prtdobi stopnja izobrazbe VII/II. Do sedaj

zaposlena ni predloiila ustrezne dokumentacije, ki bi potrjevala/zavrnila zgoraj navedeno. Iz
citirane pogodbe o zaposlitvi tudi izhaja, daje pri deloynem mestu Viiji netovalec I nayeden

osnovni plaini razred naziva 35, medtem ko iz kataloga FDMN izhaja, da je za ViSjega

svetovalca I osnovni plaini razred 37. Iz doloib v citirani pogodbi izhaja, da ustreza po
katalogu FDMN Viijemu svetovalcu IL
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Pri podpisu pogodbe s strani iupanaje naveden datum 29. 12. 2018, kar ni pravilen datum za

datum podpisa, saj ta dan ie ni nastopil.



Clani NO smo v zapisniku 30. seje z dne 16. 07. 2018 Obiinsko upravo zaprosili ie za

ustrezno morebitno dodatno dokumentacijo o zadnji doseZeni stopnji izobrazbe za zasedbo

delovnih mest C027005, C027010 in C027001. Pred zaietkom 31. seje NO nam je odgovorna

oseba pojasnila, da z drugo dolatmentacijo ne razpolagajo.<

ODGOVOR:
Za uradni5ko delovno mesto Vi5ji svetovalec je v panoZni kolektivni pogodbi naveden tarifni
razredVIVZ, vendar pa je ob tem potrebno upo5tevati dejstvo, da je za dolodanje pogojev za

zasedbo delovnega mesta merodajna podrodna zakonodaja, ki je v te primeru Zakon o javnih
usluZbencih,ki zanazive drugega kariernega razreda v drugem odstavku 87. dlena doloda, da
je predpisana izobrazba za nazive drugega in tretjega kariemega razreda najmanj visoka
strokovna izobrazba; predpisana izobrazba za nazive drugega in tretjega kariernega razreda je
tudi najmanj izobrazba, pridobljena po Studijskem programu prve stopnje v skladu z
zakonom, ki ureja visoko Solstvo.

Iz navedenega izhaja, da ima javna usluZbenka ustrezno izobrazbo za zasedbo delovnega

mesta in izpolnjuje pogoje za delo v nazivu. Prav tako ima v skladu z novo sisternizacijo in
napredovanjem v pladni razredter naziv, zakonito dolodeno plado.

Iz navedenega izhaja, da Nadzorni odbor obdine Vransko v delu, ki se nana5a na plade ni
upoSteval vseh dolodb podrodne zakonodaje, ki jo je uporabil delodajalec. Predvsem se to

nanaSa na podrodno zakonodajo, ki omogoda napredovanje v naziv, saj NO le tega sploh ni
preverjal, temved je nadzor opravil zgolj na podlagi dolodb Zakona o sistemu plad v javnem

sektorju ter Uredbe o napredovanju javnih usluZbencev v pladne razrede, in ne tudi na podlagi

Zakona o javnih usluZbencih in Uredbi o napredovanju uradnikov v nazive. Prav tako

poudarjamo, da je NO opravil pregled za leto 2017, pri demer se je opiral tudi na

dokumentacijo iz leta 2018, ko je delodajalec sprejel novo sistemizacijo, na podlagi katere

imajo javni usluZbenci zakonito dolodeno plado. Pred tem je bil opravljen tudi skrbni pregled

plad in delovnih razmerij.

Kot smo Ze navedli, so ugotovitve v povezavi z doloditvijo plad in dodatkov k pladi javnih

usluZbencev, ki izhajajo iz osnutka porodila pav5alne, inzato tudi napadne, saj ob pregledu ni

bila upo5tevana celovita pravna podlaga, ki za javne usluZbence, zaposlene v lokalni
samoupravi, v delu za pla& velja, zato v tem delu oditke NO, navedene v osnutku porodila, v
celoti zavralarno.

NO ugovora OU ni sprejel.T

7 Predmet pregleda ni bila v letu 2018 veljavna sistemizacija delovnih mest, pad pa tista, ki je veljala v
pregledovanem obdobju 20 I 7.
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3.4.1. Povralila stro5kov za prevoz na delo

Ugotovitve NO, stran 15:

lUgotavljamo, da so neto izplaiila plat in povraiila stroikov za preyoz plaiana z enim

plaiilnim nalogom s kodo namena >sala(. Morali bi uporabiti dva plaiilna naloga, in sicer

enega za neto nakazilo plaie in drugega za nakazilo povraiil potnih stroflntv s kodo namena

lprcp<. Z napaino uporabo kode xala< zet plaio in povraiila stroikov se poslovnemu okolju
(tudi banknm) in driavni statistiki prikaZe viije neto plaie, ktl so v resnici. Zlasti
problematiino je talcino ravnanje pri pridobittanju baninih posojil, kjer se v posameznikovo

neto plaio napaino vkljutujejo tudi povraiila stroikov za prevoz na delo, posledica tego paje
neupraviieno viija kreditna sposobnost posameznika. <

ODGOVOR:
Y zvezi z omenjeno navedbo se bomo obmili na Ministrstvo za finance, saj po na5em vedenju

noben predpis tega ne zahteva. Tudi s strani Banke Slovenije, kjer imamo odprt radun nismo

dobili nobenega navodila, da mora biti izpladilo izvedeno v dveh delih. Dva naloga namred

pomenita vedje stro5ke bandnega prometa. V kolikor bo resomo ministrstvo napisalo, da je

dejansko potrebno izpladevati plado lodeno od povradil materialnih stro5kov, bomo seveda to
pri prihodnjih izpladilih tudi upo5tevali.

Trditev NO, da je posledica takSnih izpladil neupravideno izkazana viSja kreditna sposobnost

posameznika, pa je napadna, kar bo potrdila tudi vsaka banka. Kreditna sposobnost

posameznika se namred ne presoja na podlagi tega, katera Sifra je navedena, saj mora pri

najernu kredita delodajalec vedno izpolniti keditne pole za zaposlen ega iz katere je jasno

razvidno nakazilo plade (dista plade brez dodatkov) in posebej nakazilo dodatkov (prehrana,

prevoz na delo). Praviloma kreditodajalci zahtevajo tudi kopije pladilnih list.

NO je ugovor OU sprejel.

3.4.2 Nadzor nad povraEili potnih stro5kov

Ugotovitve NO, str. 15:

rVsebino lcnjigovodskih listin doloia PSR 1, katerega uporaba ni obvezna, pai pa
priporoiljiva. Ne glede na navedeno bi Pravilnik o raiunovodstvu Obiine Vransko (ki je za

organizacije zavezujot in se ga sprejme na podlagi PSR l), med drugim moral doloiati tudi
vsebino in naiin izpolnjevanja posameznih lotjigovodskih listin, vkljuino s potnimi nalogi.

Zato smo se pri nadzoru vsebine potnih nalogov, ki so bili predmet pregleda, oprli na

temeuna pravila sestavljanja hligovodskih listin, ki so se izoblikovala v praltsi, podlaga za
presojo pri nadzoru pa je bila ludi praksa Upravnega sodiiia ter Delovnega in socialnega
sodiiia - del, ki se nanaia na potne naloge in na njihovi podlagi izplaiana nadomestila.
Kadar iz potnega naloga ni moZno jasno razbrati namen sluibene poti, se v skladu s sodno
prakso Upravnega sodiiia izplaiila potnih stroikov lahko prelcvalificirajo v druge prejemke
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iz delovnega razmerja, ki imajo naravo plaie (in ne povraiil stroikov), od katerihje potrebno

obraiunati dohodnino in prispevke za socialno varnost.

3.4.2.1 Pregled potnih stroikov za mesec marec 2017

Obiina izdaja za sluibene poti potne naloge. Sluibene poti se nanaiajo na lokalne voinje in
na posamezne sluZbene poti, kjer lahka nastane tudi stroiek dnevnice. Napotitev na sluibeno
pol podpiie Zupan, obraiunski del potnega naloga pa za obraiun in izplaiilo potnih stroikov
odgovorna oseba. Na potnih nalogih mora biti naveden tudi toien namen sluibene poti,

vendar ga na predloienih potnih nalogih ni bilo najti.

Predloieni so bili itirje obraiuni potnih stroikov zd mesec mqrec 2017. Dvema obraiunomq
so priloZene uslrezne priloge, pri dveh pa (datum listine na obeh 3. 1. 2017) prilog ni. Na
potnih nalogih brez prilog je pri nomenu sluibene poti navedeno le kat >redna dejavnost

OU<. Tak opis sluZbene poti ne omogoia preverbe, ie so te sluZbene poti dejansko nastale v

zvezi z opravljanjem dejavnosti OU. Ugotovili smo tudi, da se na potnih nalogih itefilo
prevoZenih kilometov doloia rpavialno( - npr. Vransko - Zalec 20 hn. Na potnih nalogih je
potrebno ugotoviti dejansko prevoZene kilometre, pridobljene iz splelnih portalov npr.

Google maps ipd., AMZS. Na ta naiin se izkljuii moZnost priknzovanja razliinega itevila
kilometrov na istih relacijah.

3.4.2.2 Pregled potnih stroikov za mesec za mesec maj 2017

Izdoni so bili Stirje pohi nalogi - le eden (Zupan) je z ustreznimi prilogami, iz katerih izhaja,

da so bile sluZbene poti resniino opravljene v okviru dejavnosti Obiine. Na ostalih nalogih, ki
nimajo ustreznih prilog, je napisan le namen poti xedna dejavnosti OU<<, kar ne omogoia
preverbe, ie so te sluzbene poti dejansko nastale y zvezi z opravljanjem dejavnosti OU. Tudi

tu so vsi priknzani kilometri izraiunani tpavialno<.

3.4.2.3. Pregled potnih nalogov za mesec december 2017

V lem mesecu so bili izdani itirje potni nalogi - na vseh je namen poti: >redna dejavnost

OU<. Samo pri enem potnem nalogu (iupan) so ustrezne priloge. Pri enem je tudi priloga
sluZbenih poti med stalnim prebivaliiiem zaposlene in Vranskim izven rednega delovnega

iasa. Kilomelrina za te voinje je obraiunana v viiini 0,37 eur/km, kot velja za sluibena
potovanja inen lvaja bivanja, kar se ne nanaia na tovrstne voZnje. V teh primerih bi
zaposleni v skladu 8. ilenom Zakona o vi|ini povraiil stroikov v zvezi z delom in nekaterih

drugih prejemkov (ZPSDP) morali priznati kilometrino v viiini 15 odstotkav cene

neosvinienega motornega bencina 95 oktanov za vsak prevoien kilometer, ne pa v viiini
0,37 eur/km. Navedeno velja tudi pri obratunu potnih stroikov za mesec marec in maj 2017.<

ODGOVOR:
NO bi Zeleli opozoriti, da se v delu, ki se nanaSa na izpladilo potnih stro5kov Zakon o

povradilu stro5kov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov za obdine Ze nekaj let ne

uporablja ved. 5e vedno pa velja za javna komunalna podjetja. Naie mnenje je, da

kilometrino obradunavamo pravilno in daje bila pravilno obradunana tudi javni usluZbenki, ki
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prihaja na delo po sluZbenem dasu, saj gre za opravljanja njenega rednega delaiz pogodbe o

zaposlitve, ker je narava njenega dela tak5na in je vezana tudi na delo imen delovnega dasa,

na nedelje in praznike (koordinira in fotografira prireditev ter napi5e dlanek o njej za Obdinski

informator).

Ne glede na navedeno pa smo se odlodili, da bomo v tem delu v okviru redne notranje revizije

poslovanja obdine narodili revizijo stro5kov prevoza na delo in iz dela ter revizijo potnih

stro5kov, da bomo dobili neodvisno mnenje glede tega, ali se ta izpladila izradunavajo

pravilno. O ugotovitvah revizije bomo NO obvestili.

NO ugovora OU ni sprejel8.

3.5 Regres za prehrano med delom

Ugotovitve NO, stran 16:

rPri pregledu obraiuna prehrane v pregledovanih obdobjih smo ugotovili nepravilnosti pri
izplaiilih nadomestil za prehrano na delu za prvo polletje leta 2017. Nadomestilo za

prehrano je v tem obdobju znaialo 3,62 eur/na dan, namesto 3,68 eur/na dan, kar pomeni, da

so v pregledovanem obdobju (v izbranih mesecih) zaposleni na obiinski upravi prejeli
nadomestilo za prehrano med delom v viijem znesku od dovoljenega.

Nadomestila stroikov za prehrano v mesecu decembru 2017 so bila obraiunano v pravilni
Xviiini. Zupan je prejemal v vseh treh pregledanih mesecih leta 2017 pravilno vi|ino

nadomestila za prehrano. <

ODGOVOR:
Navedeno ne drZi. Prilagamo obvestilo Ministrstva za javno upravo !t. 100-221201717 z dne

20. l. 2017, iz katerega nedvoumno izhaja, da regres za prehrano med delom od 1. I . 2017

dalje zna5a 3,68 EUR ter obvestilo Ministrstva zajavno upravo 5t. 100-60612017/8 z dne 14.

7 . 2017 , iz katerega nedvoumno izhaja, da regres za prehrano med delom od I . 7. 2017 dalje

zna(a 3,76 EUR.

NO ugovor OU sprejema.

8 Ugotovitve nepravilnosti so se nana5ale le na pomanjkljive opise sluZbenih poti na potnih nalogih in na
obradune potnih stro5koy za prevoz na delo in z dela na relaciji od kraja (naslova) bivanja do kraja sedeZa
delovnega mesta zaradi delovnih obveznosti izven delovnega dasa.
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5 PRIPOROdILA IN PREDLOGI NADZORNEGA ODBORA OBdINE
VRANSKO

NO priporoda obdinski upravi sprejem naslednjih ukepov, reSitev in rarmanj:

Gradiva za seje obdinskega sveta in za potrebe delovanja NO, ki se nana5ajo na

sprejemanje proradunov in zakljudnih radunov Obdine Vransko naj vsebujejo

preglednice s radunovodskimi primerljivimi podatki za vsaj pretekla triletna obdobja.

Za takSno obdobje (riletno) morajo biti pripravljeni tudi kazalniki, iz katerih lahko

zainteresirana javnost na enostaven nadin ugotovi trende rasti ali stagnacije;

Ugotavljamo, da so stro5ki strokovnih izobraZevanj izredno nizki, kar lahko vzbuja
dvom o ustrezno strokovno usposobljenost zaposlenih v OU in v skupni medobdinski

upravi;

Tokrat ponovno priporodamo, da se ugotovitve in priporodila notranjih revizij in
dosledno in v razumnem roku udejanijo;

Iz knjigovodskih listin, vkljudno s potnimi nalogi naj jasno izhaja poslovni namen

nastalega poslovnega dogodka, ki ga listina prikazuje;

Dokumentacija kadrovskih evidenc zaposlenih v OU (pogodba o zaposlitvi, aneksi k
njej, dokazila o izobrazbr, ocenjevalni listi,...) naj se sistematidno uredi na nadin, da bo

v vsaki mapi enak vrsti red istowstnih dokumentov, na vrhu vseh teh dokumentov pa

mora biti popis/seznam dokumentov osebne mape.

6 PRAYI\I POUK

To porodilo velja kot dokondno in zoper njega ni pravnih sredstev.
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4

5

Stevilka:01 3 I -01/201 8

Datum: 5. 9. 2018

Vroditi:
- iupan Franc SuSnik (po elektronski po5ti)

- Obdina Vransko (po elektronski poSti)

- Obdinski svet

BoZena Macarol
predsednica NO Obdine V o

/z/p<zo
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