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Toika 3.1.

Sestava

vRANsKo

zlLuTozutj

in obrazloZitve proraluna in zakljulnega raluna proraiuna obline

Ugotovitve NO, stran 7:
>V ZR proraiuna za leto 2016

je bil

proraianski primanjHjaj v viiini 82.105 eur, zato
bi bila Obiina dolina v proraiunskem dohtmentu za leto 2017 za viiino negativnega stanjo
izlcnzati niije izdatke proraiuna, lar pomeni, da bi morali biti vsi prejemki proraiuna za znesek
primaniHjaja preteklega leta (82.i,05 eur) ve(ji od izdatkov proraiana prihodnjega leta (Vir:
Proratunski priroinik za pripravo obiinskih proraiunov za leti 2016 in 2017).(
izkazan

ODGOVOR:
V Proradunskem prirodniku za pripravo obdinskih proradunov zaleti20l6 in20l7, jenavedeno
naslednje:

podlagi sedmega odstavka 2. ilena ZIF mora biti proraiun uravnoteien med prejemki in
izdatki. To pomeni, da morajo biti v vseh treh bilancah proraiuna (bilanci prihodkov in
odhodlav, ratanufinaninih terjatev in naloib ter raianu/inanciranja) celotni prejemki
proraiana usHajeni s celotnimi izdatki proraiana. Tala je dovoljen primanjHjaj v bilanci
prihodl<ov in odhodl<ov, ki pa se mora polriti s prihodki iz raiunafinaninih terjatev in naloib
oziroma iz raiunafinanciranja ter z upoitevanjem stanjo sredstev na raianih ob koncu
preteklega leta.<
>No

Iz proraduna20lT ie razvidno, da je zgoraj omenjeno pravilo upo5tevano v proradunu 2017, saj
je proradun z upo5tevanjem vseh treh bilanc in upo5tevanjem stanja sredstev na radunill
uravnoteZen, tekodi preseZek prihodkov se pokrije z zadolievanjem 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 Ze v tekodem letu pokrije z zadolLevanjem in sredstvih na radunu!

Primanjkljaj v viSini 82.105 eur se je tako pokril Ze v letu 20l6,kar je med drugim jasno vidno
tudi iz letnega porodila obdine, ki je bil oddan na AJPES, konkretno iz lzkaza prihodkov in
odhodkov drugih uporabnikov v obdobju od 1.1. do 3l .12.2016:
2016

2015

I. SKUPAJ PRIHODKI

1.555.041

1.596.123

II. SKUPAJ ODHODKI

1.512.549

1.486.792
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Vir: AJPES, oddano letno porodilo zaleto 2016
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Ugotovitve NO, stran 7:

tPri pregledu Obrazloiitev

ugotavljamo, da so vsebinska
ie v preteHih letih.<

in

vizualno nepregledne ter

nepopolne, na kar smo OU opozarjali

ODGOVOR:
Menimo, da je tak5no mnenje NO zelo splo5no, pav5alno in tudi subjeltivno, saj se pri
obrazloZitvah vsako leto potrudimo razloZiti dolodeno postavko in njena morebitna odstopanja.
ie bi bila ugotovitev konkretnej5a (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

vedji poudarek tudi na oceno uspeha pri doseganju
zastavljenih ciljev, upoStevaje 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.
5e

3.2 Delovna uspelnost in dodatki k osnovnim plaiam javnih usluibencev v

ObIini

Vransko
Ugotovitve NO, stran 10:
>Ugotavljamo, da je iupan v obdobju od 26. do 27. 1. 2017 sprejel sHep o poveianem obsegu
dela in viiini dela plaie za plaiilo delovne uspeinosti za leto 2017. Na podlagi tega sklepa so
vsi obiinski usluibenci prejemali maksimalno viiino (odstotek) nadomestila za delovno
uspeSnost z nasloya poveianega obsega dela iz sredstev posebnega projeha. Vsi zaposleni
usluibenci so v letu 2017 prejemali tudi dodatek na delowto uspeSnost z naslova poveianega
obsega dela pri opravljanju rednih delowih nalog.
Na primer, na podlagi citiranega sHepa z dne 26. L 201 7 je usluibenka obiine za obdobje od
1. 1.2017 do
12. 2017 prejela sklep o poveianem obsegu dela s podrocja institucionalnega
varstva, pomoii na domu, druiinskega pomoinika, druitev socialne varnosti in humanitarnih
organizacij. Menimo, da naiteta dela ne sodijo med delovne naloge obiine. S tem sklepom je
bila isti usluibenki naloiena tudi priprava in vodenje razpisov s podroija socialno-varstvenih
programoy in programov drugih druitev v obiin| kar tudi ne sodi med delovne naloge obiine,
pai pa med naloge posameznih druitev.<

jl.

ODGOVOR:
Uredba o delovni uspe5nosti iz naslova povedanega obsega dela za javte usluZbence (Uradni
list RS, 5t. 53/08 in 89/08) v 4. dlenu doloda, da vi5ina dela plade za pladilo delovne uspe5nosti
iz naslova povedanega obsega dela zaradi opravljanja rednih delovnih nalog uporabnika
proraduna znaSa za javnega usluZbenca najved 20 odstotkov osnovne plade.
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 zna3a
skupno (iz obeh naslovov) najved 30 odstotkov njegove osnovne ptade (Zakon o ukrepih na
podrodju plad in drugih stroSkov dela za leto 2017 in drugih ukepih v javnem settorju
(ZUPPJSIT), prvi odstavek 3. dlena).

de

-2-

Z.akon o sistemu plad v javnem sekto{u (Uradni list RS, !t. 108/09
uradno predi5deno
besedilo, 13110,59110,85110, 1O7110,35/11 -ORZSPJS49a,27ll2 -odl. US, 40112-TJJF,
46113,25/14-ZFU,50114,95114- ZIJ?PlSls,82ll5,23117 -ZDOdv n67ll7) v 22. e dldenu
dolod4 da se javnemu usluZbencu lahko izplada del plade za delovno uspelnost iz naslova
povedanega obsega dela za opravljeno delo, ki presega pridakovane rezultate dela v
posamezrem mesecu, de je na ta nadin mogode zagotoviti racionalnej5e izvajanje nalog
uporabnika proraduna. Pisno odloditev o poveianem obsegu dela in plaiilu delovne uspe5nosti
iz naslova povedanega obsega dela sprejme predstojnik oztoma direktor uporabnika proraduna
za posamezni mesec na podlagi pisnega dogovora med javnim usluZbencem in predstojnikom
oziroma direktorjem ali javnim usluZbencem, pooblaidenim zz organizacijo dela, ki ga lahko
skleneta za dalj5e obdobje.

-

Iz navedenega izhaja, da je Zupan dosledno upoiteval podrodno zakonodajo, ki se nana5a na
izpladevanje dela plade delovne uspeinosti iz naslova povedanega obsega dela. Opozoriti
moftImo, datu ne ge za izpladevanje nadomestila, kot je navedeno v osnutku porodila, temved
za izplaLilo dela plade za delovno uspe5nost iz naslova povedanega obsega dela
Glede navedbe, da dela s podrodja institucionalnega varstv4 pomodi na domu, druZinskega
pomodnika, druStev socialne vamosti in humanitamih organizacij ne sodijo med delovne naloge
obdine opozarjamo na Sesto alinejo drugega odstavka 21. Elena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, 5t. 94107 - uradno predi5deno besedilo, 76108,79109,51110,40/12 ZUIF,

-

- ZUUIFO, 1 1/18 - ZSPDSLS-1 in 30/18), ki doloda, da obdina za zadovoljevanje potreb
svojih prebivalcev > - pospeiuje sluibe socialnega slvbstva, za prediolsl<o varstvo, osnovno
varstvo otrolda in druZine, za socialno ogroiene, invalide in ostarele;<.Navedeno je evidentno
tudi v proradunu obdine (PU 20 Socialno varstvo, PPP 2002 Varstvo otrok in druZine, 2004
Izvajanje programov socialnega varstva). Navedba NO, da ne gre za delovne naloge obdine,
14115

torej nikakor ne drZi.

je

netodna navedba NO, da priprava in vodenje razpisov s podrodja socialnoprogramov
varstvenih
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

Prav tako

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 usluibenke tako
vkljudujejo pripravo razpisov, njihovo izvedbo in kasnej5i nadzor nad namensko porabo
dodeljenih proradunskih sredstev.

3.3 Napredovanja v viSji

plaini razred

Ugotovitve NO, str. 10:
>Na podlagi pregleda plai za mesece marec, maj in decembre 2017 ugotavljamo, da so
posamezni usluZbenci napredovali zavei plainih razredov, in sicer od 3 do 9 plainih
razredoy.

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

Funlccionar
Delovno mesto C
027010
Delovno mesto
naiprei C027005
Delovno mesto
J02s034
Delovno mesto
najprej C026002
Delowto mesto C
027010

Marec

Maj

49

49

December
49

41

41

28-40

40

40

18-25

25

27

27-31

i1

3l

38-44

44

44

35t

-412

Evidenini listi napredovanja javnega usluZbenca so bili izdani 26. 3. 2018 in se nanasajo na
ocenjevalna obdobja za zadnjih Sest let, zato so vHjuieni r 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, daje Zupan frrnkcionar inje v pladni razred urr5den neposredno ter ne
napreduje.
Prav tako ugotavljamo, da so pladni razredi, navedeni v tabeli, v neskladju s pladnimi razredi
posamemih 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, daje Nadzomi odbor Obdine Vransko dne 29. 6. 2018
na svoji seji sprejel odloditev o uvedbi postopka nadzora Zaldj,tdnega raduna (odslej ZR)
proraduna Obdine Vransko zaleto 2017 .

V

nadaljevanju omenjenega osnutka se poleg dokumentacije
dokumentacij o izleta 2018.

iz

leta 2017, opirate tudi na

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. 60/08, 83/10, 89/10, 1061'15,51/16,46177).12 navedene koleklivrne pogodbe
izhaja, da se za lokalno samoupravo uporabljajo delorna mesta pladne skupine C (uradni5ka
delovna mesta) in delovna mesla pladne skupine J (strokovno tehnidna delovna mesta). Na
uradniSkih delovnih mesti lahko javni usluibenci, na podlagi ZJU in Uredbe o napredovanju
javnih usluZbencev v nazive, napredujejo tudi v nazive, v kolikor za to izpolnjujejo pogoje.

I Pladni mzed FDMN
2

Pladni razred

Fru
4

Delovno mesto J025034 Dokumentalist glavne pisarne

tosnovni plaini razred delovnega

je

18. Iz plaiilne liste zo mesec december 20I 7
izhaja, da ima zaposlena obra&tnano plaio za 27 plaini razred, medtem ko izhaja iz
evidencnega lista napredovanja jovnega usluzbenca z dne 26. 3. 2018, daje izpolnila pogoje
za napredovanje v 25. plaini razred. lz dostavljene dokumentacije lahko sklepamo, da gre za
neskladje med obratanom plaie in podlago za ta obraiun. Dolazilo o doseieni stopnji
izobrazbe za zasedbo delowega mesta Dokumentalist glawte pisarne je ustrezno.(

mesta

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 r.azneij v letu 2017. Javna
usluZbenkaje z novo sistemizacijo uvr5dena v zakoniti pladni razred inje napredovala skladno
z ZSPJS.

Nadzomemu odboru je bil predloien tudi aneks 5t. 6 k pogodbi o zaposliM z dne 29. 11.2017,
ki je bil sklenjen zaradi uveljaviwe in realizacije aneksa h Kolektivni pogodbi za drLavno
upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti tarifiri del
(Uradni list Rs, 51. 4612017 in spremembe sistemarizacije delovnih mest st. 102/17-03 z dne
25. 8. 2017 . Iz aneksa je jasno razvidna uwstitev usluzbenke v 27 . plalru ruured z dnem l. 7.
2017, kar pomeni, da ne gre za neskladje med obradunom plade in podlago za ta obradun.

Delovno mesto najprej C027005 Svetovalec
>Osnovni

plaini razredje

III

28 (tarifua skupina

VII/t), nato C027010 Viiji svetovalec III, osnovni
evideninega lista napredovanja javnega
usluzbenca izhaja, da ni ocene (prov tako tudi ni toik) v ocenjevalnem obdobju od 1.1.2014 do
31.12.2014, torej ima zaposleni samo dve oceni odliino za napredovanje (kar seveda ni dovolj),
medtem, ka je navedeno, da izpolnjuje pogoje za napredovinje za dva plaina razreda. Clani
No ugotavljamo, da navedeno ni v sHadu z ll. ilenom Ilredbe o napredovanju javnih
usluZbencev v ploiilne razrede (Ur.l. RS 51/08,91/08, ll3/09), per 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 lahka napreduje le tisti, ki se
mu za posamezno leto ocenjevalnega obdobja doloii tri ocene odliino.

plaini razred: 33 (tarifna skupina vll/2). Iz

Javni usluibenec je bil z I .l 2. 2015 premeiien na zahtevano uradniiko delowto mesto, ki je v
tarifni skupini vII/2, pred tem pa je bil na delovnem mestu wI/]. Kot izhaja iz relcapitulacije
plaiilne liste za mesec december 2017, je zaposleni razporejen v 40. plaini razred, pi karerem
se mu tudi obraiunava plaia. s strani obiinske uprave nismo prejeli dokumentactje, iz ftatere
bi bilo ranidno napredoranje iz 33 plainega razreda v 40 plaini razred. Dokazilo o dosezeni
stopnji izobrszbe za zasedbo delovnega mesta ViSji svetovalec IIIje ustrezno.<
ODGIOVOR:

Na evidendnem listu napredovanja ocena javnega usluibenca za leto 2014 pomotoma ni
navedena, vendarje le-ta evidentirana v dokumentaciji, ki je podlaga za izpolnitev evidendnega

lista, tj. ocenjevalni list za oceno delovne uspesnosti javnega usluzbenca v ocenjevalnem
obdobju od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2074 z dne 04. 03. 2015, iz katerega izhaja, da je javni
usl"ibenec za leto 2014 prejel oceno odlidno in torej pridobil tri ocene odlidno, s dimer je
izpolnil pogoje za napredovanje za dva pladna razreda. Nadzomemu odboru je bila dne 11. 7.

5

201 8 s shani obdinske uprave ponujena morebitna dodatno potrebna

dokumentacijq vendar NO

m izrazil zahteve po dodafrf dokumentaciji.
Javni usluZbenec je bil razporejen na uradni5ko delovno mesto Svetovalec, ki se opravlja v treh
nazivih, in sicer Svetovalec III, II, in L nato je bil trajno premeSden na delovno mesto Vi5ji

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 zabteva iznbrazba prve bolonjske
stopnje, ki jo odraZa tarifui razred VIVl.
Na delovnih mestih z nazivi je mofuo, poleg napredovanja v pladni razred, napredovati tudi v
naziv. Obe napredovanji se medsebojno ne izkljudujeta, zato je moftro napredovati v istem letu
sprva v plalni razred, nato pa tudi v naziv, pri demer se plaEni 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 tarifrrem razredu.

Javni uslu2benci lahko v viSji naziv napredujejo tudi s premestitvijo. Tudi v tem primeru
poudarjamo, daje bila v letu 2018 sprejeta nova sistemizacij4 pri demerje bil javni usluZbenec
tudi trajno preme5den na novo delovno mesto. Javi uslulbenec ima na podlagi napredovanja v
pladni razred in naziv doloden zakoniti,40. pladni razred v nazivu ViSji svetovalec IL
Delodajalec je javnemu usluZbencu ob premestitvi upo5teval vsa doselena napredovanja.
Nadzomemu odboru je bila dne 11. 7. 2018 s strani obdinske uprave ponujena morebitta
dodatno potrebna dokumentacija, vendar NO ni izrazil zahleve po dodatri dokumentaciji.

Delowo mesto najprej C026002 Viiji referent I
razred je v latalogu FDMN 25 (tarifna skupina VI), medtem ko je na
evideninem listu napredovanja javnega usluibenca naveden osnovni plaini razred 27.
Navedena ugotovitev zopet pril@zuje nesHadje za dva plaina razreda. Iz rekapitulacije plaiilne
liste za mesec december izhaja, da se zaposleni obratanava plaia za delovno mesto C027005
Svetovalec III, plaini razred 3l (tarifua skupina VII/I). Iz predloiene dokumentacije pogodb o
zaposlini in anelaov k pogodbam ne izhaja, kdaj je bila zaposlena razporejena na navedeno
delowto mesto, prav tako tudi ne razpolagamo z ustreznim potrdilom o zahtevani stopnji
izobrazbe WI/I za delovno mesto Svetovalec III.
Nadalje ugotavfamo, 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 3i,. Ugotavljamo,
da se zoposleni obraiunava napaina osnovna plaia, lorej namesto pravilno 32 platni razred,
se ji obraiunava plaia za 31 plaini razred.
Iz Zakona o sistemu plai v jovnem sehorju (tretji odstavek 3. ilena) namrei izhaja, da se v
pogodbi o zaposlitvi, odloibi oziroma sHepu jovnemu usluZbencu in funlrcionarju ne sme
doloiiti plaie v drugaini viiini, kotje doloieno z zakonom, predpisi in drugimi alai, izdanimi
na njihovi podlagi in kolehivnimi pogodbami.<
>Osnovni

plaini

ODGIOVOR:
Pri tem delovnem mestu pojasnjujemo, da je bila javna usluibenka z uradni5kega delovnega
mesta Svetovalec ponovno preme5dena na delovno mesto Vi5ji referent, v nazivu Vi5ji referent
I. Javna usluZbenka je bila po pomoti in zaradi dvoumne dolodbe 14. dlena ZSPJS, ki doloda,
da:

6

>(1) V primeru, ko javni usluZbenec opravlja delo na delovnem mestu z ruijo izabrazbo od
zahtevane, mu pripada osnovna plada, ki je za dlva pladna razreda niija od osnovne plade
delovnega mest4 na katerern opravlja delo.
(2) de ima javni usluZbenec iz prej5njega odstavka ved kot 23 let delovne dobe, mu pripada
osnovna plada, ki je za en pladni raned niija od osnovne plaee 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 delovnem mestu v tariftrem razredu VIVI oziroma VIV2, kot ustrezna
izobrazba dolodena tudi vi5je5olska izobrazba (prejinja, kotjo doloda 8. dlen tega zakona).<,
sprva z delovnega mesta Vi5ji referent, zakatercga se zahteva vi5ja izabrazb4 premeldena na
delovno mesto Svetovalec , za katercga se zahteva izobrazba prve bolonjske stopnje, ki pa je
javna usluZbenka ni dosegl4 dosegla je vi3jo izobrazbo, vendar ne po programu pred 1.1.1994,
saj Zakon o javnih usluZbencih le v tem primeru, na podlagi Sestega odstavka 87. Elena,
dovoljuje, da se lahko za rraziye tretjega kariemega razleda dolodi kot pogoj najmanj vi5ja
izobtazb4 pridobljena v okviru sistema visoko5olskega izobraievanja po vi5je5olskih
pogramih, sprejetih pred l. januarjem 1994, z ustreznim Stevilom let delovnih izku5enj, za kar
natandnejSe kriterije za organe drZavne uprave, pravosodne organe in za uprave lokalnih
skupnosti dolodi vlada z uredbo.

Kotje 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 delot nem mestu Svetovalec,
v povezavi z odpravo anomalij na delovnem mestu Vi5ji referent ne pripada.

zato

ji

plada

Po sprejetju nove sistemizacije v letu 2018, ima javna usluZbenka na delovnem mestu Vi5ji
referent, v naziw ViSji 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 inazil zahteve po dodatni dokumentaciji.
Delovno mesto C 027010 Viija svetovalka

I

rosnovni plaini razred je v katalogu FDMN 37 (tarifua skupina VII/2), medtem ko je na
evideninem listu napredovanja javnega usluZbenca z dne 26.3.2018 neveden osnovni plaini
razred 38, lar izkazuje neujemanje za en plaCni razred.
Iz evideninega lista napredovanjajavnega usluibenca z dne 26. 3. 2018 izhaja, daje izpolnjen
zelo nepopolno, saj pri zadnjem napredovanju ni naveden nov plaini razred, prav tako pa tudi
ne it. in datum aneksa. Iz relapitulacije plaiilne liste za mesec december izhaja, da se zaposleni
obraiunava plaia po plainem razredu St. 44.
Iz plaiilne liste zaposlene za mesec december 2017 izhaja, da se zaposleni obraiunava plaia
za naziv Podsekretar, delovno mesto C027001 (za kateregaje zahtevana tarifna skupina VII/II)
vendar z ustrezno dokumentacijo, kjer bi bila razvidna pogodba o zaposlini ali morebiti aneks
k pogodbi o zaposlitvi in tudi ustrezna izobrazba za to delovno mesto, ne razpolagamo. Na
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poziv o predloiitvi dodatne dokumentacije oz. dokazil o doseganju ustrezne izobrazbe VII/2 so
nam iz Obiinskc uprave sporoiili, da drugih dokazil o stopnji izobrazbe nimajo.<

ODGOVOR:
v tem delu predvidevamo da gre za javno usluzbenko, ki trenutno zaseda uradnisko delovno
mesto, na poloZaju Direktor obcinske 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 sektodu. Pri doloditvi pladnega razreda se je smiselno uporabil 9. dlen
Uredbe o napredovanju uradnikov v nazive (Uradni list RS, St. 98/08, l6109 in 19/10).
Na evidendnem listu napredovanja pladni razred ter Stevilka in datum aneksa pomotoma niso
navedeni, vendar so evidentirani v dokumentaciji, kije podlaga za izpolnitev evidendnega lista,
tj. aneksu 51.5 k pogodbi o zaposlitvi z dne 20. 12.2016,ki je bil NO predloZen. Nadzornemu
odboruje bila dne 11. 7. 2018 s strani obdinske uprave ponujena morebitna dodatno potrebna
dokumentacija, vendar NO ni inazll zahteve po dodatni dokumentaciji.
V novi sistemizaciji iz leta 201 8 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
Podsekretar.

Delovno mesto C 027010: Wja svetovalka

I

>Zaposlena je uvriiena v 35. plaini razred. Iz evidentnega 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, kar je
v skladu z trojno odliino oceno, ki jo je zaposlena pridobila. V nadaljevanju tega evidenCnega
listaje zaposlena v obdobju od 2014 do 2017 pridobila itiri ocene odliino, na osnovi teh Stirih
ocen pa se ji je doloiil. nov plaini razred 43, kar pomeni, da je pridobila itiri plaine razrede,
torej iz 391ega v 43.. Stiri ptaine razrede bi zaposlena lahka pridobila iele v dieh ocenjevalnih
obdobjih, torej najprej v iestih letih, in ne v itilih, kotje navedeno v predmetni dohtmentaciji.
Iz predloZene dokumentacie o zahtevani izobrazbi izhaja, da ima zaposlena doseZeno stopnjo
izobrazbe VII/I. Iz pogodbe o zaposlini it. 102/2017-08 z dne 29.12.2017 je razvidno, da naj
bi bila zaposlena razporejena na delovno mesto C027010 Vilji svetovalec I, kjer je nayeden
tarifui razred VII/I, kar bi sicer ustrezalo predloienemu potrdilu o izobrazbi. Iz kotaloga FDMN
za delovno mesto C027010 Viiji svetovalec pa I izhaja, daje zahtevana tarifna skupino (stopnja
izobrazbe) VII/II za predmetno tarifno skupino je potrebna univerzitetnd izobrazba ali
ustrezna bolonjska izobrazba, lgjer se pidobi stopnja izobrazbe 4I/II. Do sedaj zaposlena ni
predlozila ustrezne dokumentacije, bi bi potrjevala/zovrnila zgoraj navedeno. Iz citirane
pogodbe o zaposlitvi tudi izhaja, daje pri delovnem mestu Viiji stetovalec I naveden osnovni
plaini razred naziva 35, medtem ko iz katologa FDMN izhaja, da je za Viijega svetovalca I
osnovni plaini razred 37. Iz doloib v citirani pogodbi izhaja, da ustreza po katalogu FDMN
Viiiemu svetovalcu II.

Pri podpisu pogodbe s strani iupana je naveden datum 29. I 2. 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
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c027005, c027010 in c027001. Pred zaietkom

31. seje

No

nam

je odgovoma

oseba pojasnila,

da z drugo dolatmentacijo ne razpolagajo.<

ODGOVOR:
Za uradniSko delovno mesto Vi5ji svetovalec je v panoZni kolektivni pogodbi naveden tarifrri
razred YlU2, vendar paje ob tem potrebno upostevati dejstvo, da je za dolodanje pogojev za
zasedbo delovnega mesta merodajna podrodna zakonodaja, ki je v te primeru Zakon o javnih
usluibencih, ki za nazive drugega karierne ga raaeda v drugem odstavku 87. dlena dolod4 da
je predpisana izobrazba za nazive drugega in tretjega kariemega razreda najmanj visoka
strokovna izobrazba; predpisana izobrazba za nazive drugega in tretjega kariemega razreda je
tudi najmanj iznbrazb4 pridobljena po Studtskem programu prve stopnje v skladu z zakonom,
ki ureja visoko Solstvo.
Iz navedenega izhaj4 da imajavna usluZbenka ustrezn o izobrazbo za zasedbo delovnega mesta
in izpolnjuje pogoje za delo v nazivu. Prav tako ima v skladu z novo sistemizacijo in
napredovanjem v pladni razred ter nazttt, zakonito dolodeno plado.

Iz

izhaj4 da Nadzorni odbor obdine vransko v delu, ki se nanasa na plade ni
uposteval vseh dolodb podroEne zakonodaje, ki jo je uporabil delodajalec. predvsem se to
nana5a 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, daje No opravil pre gled zaleto 2017, pri demer seje 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 skbni pregled plad in
navedenega

delovnih razmerij.

Kot smo ze navedli, so ugotovitve v povezavi z doloditvijo plad in dodatkov k pladi javnih
usluZbencev, ki izhajajo iz osnutka porodila pavSaln e, in zato tudi napadne, saj ob preglidu ni
bila upoitevana celovita pravna podlag4 ki za javne usluzbence, zaposlene v lokalni
samoupravi, v delu za plade velja, zato v tem delu odi&e NO, navedene v osnutku porodila, v
celoti zawadamo.

3.4.1. Povradila strolkov za prevoz na delo

Ugotovitve NO, stran 15:
>Ugotavljamo, da so neto izplaiila

plai in povraiila

stroikav za prevoz plaiana z enim
plaiilnim nalogom s kodo namena >sala<. Morali bi uporabiti dva plaiilna naloga, in sicer
enega za nelo nakazilo plaie in drugega za nakazilo povraiil potnih stroilav s kodo namena
>prcp<. Z napaino uporobo kode tsala< za plaio in povraiila stroikov se poslovnemu okolju
(tudi bankam) in driavni statistiki prikaie viije neto plaie, kot so v resnici. Zlasti problematiino
je takino ravnanje pri pridobivanju baninih posojil, kjer se v posameznikovo neto plaio
napaino vkljuiujejo tudi povraiila stroSkov za preyoz na delo, posledica tega pa je
neupraviieno viij a kreditna sposobnost posameznika. <

ODGOVOR:
Y zyezi z oma,jeno navedbo

se bomo

obmili na Ministrstvo za finance, saj po na3em vedenju
9

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 stroske bandnega prometa. V kolikor bo resorno ministrstvo napisalo, da je
dejansko potrebno izpladevati plado lodeno od powadil materialnih stoskov, bomo seveda to
pri prihodnjih izpladilih tudi upo5tevali.
Trditev NO, da je posledica tak5nih izpladil neupravideno izkazaraviSja kreditna sposobnost
posameznika, pa je napadn4 kar bo potrdila tudi vsaka banka. IGeditna sposobnost
posameznika se namred ne presoja na podlagi tega, katera Sifraje navedena, saj mora pri najemu
kredita delodajalec vedno izpolniti kreditne pole za zaposlen ega iz katae je jasno razvidno
nakazilo plade (dista plade brez dodatkov) in posebej nakazilo dodatkov (prehrana, prevoz na

delo). Praviloma keditodajalci zahtevajo tudi kopije pladilnih list.

3.4.2 Nadzor nad povraEili potnih

stroSkov

Ugotovitve NO, str. 15:
>Vsebino lotjigovodskih listin doloia PSR l, katerega uporaba ni obvezna, pai pa
priporoifiva. Ne glede na nayedeno bi Pravilnik o raiunovodstvu Obiine Vransko fti je za
organizacije zavezujoi in se ga sprejme na podlagi PSR 1), med drugim moral doloiati tudi
vsebino in naiin izpolnjevanja posameznih lotjigovodskih listin, vHjuino 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 paje bila tudi pral<sa Upravnega sodiiia ter Delovnega in socialnega sodiiia del,
ki se nanaia no potne naloge in na njihovi podlagi izplaiana nadomestila. Kadar iz potnega
naloga ni moZno jasno razbrati namen sluZbene poti, se v skladu s sodno pral<so (Jpravnega

sodiiia izplaiila potnih stroikov lahko prekvalificirajo v druge prejemke iz delowrega
razmerja, ki imajo naravo plaie (in ne powaiil stroSkov), od katerih je potrebno obraiunati
dohodnino in prispevke za socialno yarnost.

j.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 lahko nastane tudi stoiek dnewtice. Napotitev na sluibeno pot
podpiie iupan, obraiunski del potnega naloga pa za obraiun in izplaiilo potnih stroikov
odgovorna oseba. Na potnih nalogih mora biti naveden tudi loien namen sluibene poti, vendar
ga na predloZenih potnih nalogih ni bilo najti.

Predloieni so bili itirje obraiuni potnih stroikov za mesec marec 2017. Dvema obraiunoma
so priloZene ustrezne priloge, pri dveh pa (datum listine na obeh 3. 4. 2017) prilog ni. Na
potnih nalogih brez prilogje pri namenu sluibene poti navedeno le lat redna dejavnost OIJ(.
Tak opis sluibene poti ne omogoia preverbe, ie so te sluibene poti dejansko nastale v zvezi z
oprovljanjem dejavnosti OU. Ugotovili smo tudi, da se na potnih nalogih itevilo prevoZenih
kilometroy doloia tpattialno( - npr. Vransko - Zalec 20 km. Na potnih nalogih je potrebno
ugotoviti dejansko prevoiene kilomete, pridobljene iz spletnih portalov - npr. Google maps
10

ipd., AIIZS. Na ta

naiin

se

izkljuii moinost prikazovanja razlidnega itevila 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 sluibene poti resniCno opravljene v okviru dejavnosti ObCine. Na ostalih nalogih, ki
nimajo ustreznih prilog, je napisan le namen poti >redna dejovnosti OU<, kar ne omogoia
preverbe, ie so te sluZbene poti dejanska astale v zvezi z opravljanjem dejawosti OU. Tudi tu
so vsi prikazani kilometri izraiunani ,povialno(.
3.4.2.3. Pregled potnih nalogov za mesec december 2017

poti: >redna dejawtost O(l<.
Samo pri enem potnem nalogu (Zupan) so ustrezne priloge. Pri enemje tudi priloga sluZbenih
poti med stalnim prebitaliiiem zaposlene in Yronskim izven rednega delovnega iasa.
Kilometrina za te voinje je obraianana v viiini 0,37 eur/lon, kot velja za sluibena potolanja
izven l<raja bivanja, kar se ne nanaia na tovrstne voZnje. V teh primerih bi zaposleni v skladu
8. ilenom Zakana o viiini povraiil stroikov y zvezi z delom in nekaterih drugih prejemlav
GPSDP) morali priznati kilometino v viiini 15 odstotkov cene neosvintenega motornega
bencina - 95 ohanov za vsak prevoZen kilometer, ne pa v viiini 0,37 eur/km. Navedeno velja
tudi pri obraiunu potnih strofkov za mesec marec in maj 2017.<
V tem mesecu so

bili izdani itirje potni nalogi - na vsehje

ODGOVOR:
NO bi Zeleli opozoriti, da se v delu, ki

namen

nanaia na izpladilo potnih stro5kov Zakon o povradilu
stro5kov v zvezi z delom in nekaterih drugih prej emkov za obdine Ze nekaj let ne uporablja ved.
Se vedno pa velja zajavna komunalna podjetja. Naie mnenjeje, da kilometrino obradunavamo
pravilno in daje bila pravilno obradunana tudi javni usluZbenki, ki prihaja na delo po sluZbenem
dasu, saj gre za opravljanja njenega rednega dela iz pogodbe o zaposlitve, kerje narava njenega
se

dela tak5na in je vezana tudi na delo izven 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 naroiili 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.

3.5 Regres za prehrano med delom

Ugotovitve NO, stran 16:
>Pri pregledu obraiuna prehrane v pregledovanih obdobjih smo ugotovili nepravilnosti pri
izplaiilih nadomeslil 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
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pregledovanem obdobju (v izbranih mesecih) zaposleni na obiinski uprwi prejeli nadomestilo
za prehrano med delom v viijem znesku od dovoljenega.

Nadomestila stroilov za prehrano v mesecu decembru 2017 so bila obratanana v pravilni
.-..E
viiini. Zupanje prejemal v vseh treh pregledanih mesecih leta 2017 pravilno viiino nadomestila
za prehrano,<<

ODGOVOR:
Navedeno ne drZi. Prilagamo obvestilo Ministrstva zajavno upravo !1. 100-22/201717 z dne 20.
l. 2017, iz katerega nedvoumno izhaj4 da regres za prehrano med delom od 1. 2017 dalje

l

javno upravo 5t. 100-6061201'118 z dne 14.7 .2017,
iz katerega nedvoumno izhaj a, da regres za prehrano med delom od L 7 . 2017 dalje znala 3 ,7 6
EUR.

znaSa 3,68 EUR ter obvestilo

Ministrstva

za

Stevilka: 41 0-01/201 8-01
Vransko, 13.8.2018

Pripravili:
Obdinska uprava Obdine Vransko, Skupna obdinska uprava Obdin Tabor
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Stevilka:

'too-22no17

Datum:

20.1.2017

Zadova:

Viaina rograsa za prehrano med delom - obveEtilo

Obve5iamo vas, da ie bil v petek, 20.1.2017, v Uradnem tistu St. 3/17 objavtien ugotoritveni
'
sklep o visini tegresa za ptehrano med delorn za zaposlene v javnern sehorju.
Znas€k regresa za prehrano med delorn 6e na podlagi pruega odstavka 16. Clena Anekga h
koleKivnipogodbi za negospodar8ke dejavnosti v Republiki Sloreniji (Uradni list RS, at. 4oli2),
pNega odstavka 15. Clena Aneksa h- kolektivni pogodbi za dsja\rnost vzgoje in izobraiwanja v
Republiki sloveniii (uradni list RS, 5t. 4ol12), prvega odstavka 15. dena Aneksa h xoletiivni
pogodbi za raziskovalno de.javnost (Uradni list RS, St. 40/12), prvega odstavka i5. alena
Anelsa h koleklivni pogodbi za kultume deiavnoeti v Republiki Slove;iii (UIadni list RS, !t.
40/12), prvega odstavka 15. Uena Aneksa h kolektivni pogpdbi za dejavno8t zdravs{va in
socialnega vaEtva Slo\renije (Uradni liBt RS, 61. 40/12), prvega odstarka iS. dena Aneksa h
kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki sloveniji (uradni list Rs, tt. 40/12)

in FvegE odstavka 15. dlona Aneksa h kolektivni pogDdbi za zaposlene v zdravdveni negi
(Uradni lisl RS, St. 40/12) u€ldaiuje vsakih test mesecev z restjo cen pr€hEmb€nih izd€lko/, na
podlagi podatkov StatistEneg8 urada Republike Sloyenije. Statidieni urad Republike Slorenije
ie MinistEtvu za iavno upravo posredoval podatek, da ie kolicnik radi cen pr8hrarnbenih
izdekov - skupaj hrana in brezalkoholne piieEe za obdobje iufij - decemb€r 2016 0,991. Glede
na naved€ni kolicnik rasti cen prehrambnih izdelkov visina regresa za prehrano med delom od
f. ianuada 2017 daue znata 3,68 ourov.

Posebei opeariamo, da nav€deni zne8ek ne veta za funkciooarie. lzplacilo regresa za
prehrano med delom za tunkcionarje ureja 166. Clen ZUJF, v skladu s katerim vigna regresa
znasa 3,52 eurov.
Mini8hstva prosimo, da to obve$ilo pGredujejo v vednGt ludi osebam ja/nega prara v olcyiru
dolornoga podroqa, za kaleEga so pdstojni.

S spostovanjem,

Boris Koprivnikar
MINISTER
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ViSina regresa za prehrano med delom - obvestilo

obveseamo vas, da je bil v petek, 14.7.2017, v uradnem listu st. 3g/17, objavuen ugotovitveni
sklep o visini regresa za prehrano med delom za zaposlene v javnem sektorju.
Znesek regresa za prehrano med delom se na podlagi prvega odstavka 16. elena Aneksa h
kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki sloveniji (uradni list Rs, st.4ol12),
prvega odstavka 15. elena Aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobrazevania v
Republiki sloveniji (uradni list RS,5t.4ol12), prvega odstavka 15. 6lena Aneksa n kolektivni
pogodbi za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, St. 40/12), prvega odstavka 15. elena
Aneksa h koleKivni pogodbi za kultume dejavnosti v Republiki sloveniji (uradni list RS, st.
40/12), prvega odstavka 15. 6lena Aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in
socialnega varstua Slovenue (Uradni list RS, St. 4Ol12), prvega odstavka 1S. dena Aneksa h
koleKivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki sloveniji (uradni list RS, st. 4ol12)

in pNega odstavka 15. 6lena Aneksa h kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi
(uradni list RS, st. 40/12) usklajuje vsakih Sest mesecev z rastjo cen prehrambenih izdelkor, ni
podlagi podatkov Statistidnega urada Republike Slo\renije. Statisticni urad Republike Slovenije
je Ministrstvu za jevno upra/o posredo/d podatek, da je kolidnik rasti cen prehrambenih
izdelkov - skupaj hrana in brezalkoholne pijace za obdobje januar
-.iunij 2o1l 1,62i. Glede na
navedeni kolicnik rasti cen prehrambnih izdelkov visina regresa za prehrano med delom od 1.
iulia 20'17 dalle znasa 3,76 eumy.

Posebej opozarjamo, da navedeni znesek ne velja za funkcionarje. lzplacilo regresa za
prehrano med delom za funkcionarje ureja 166. clen zuJF, v skladu s katerim vi$ni regresa
znasa 3,52 eurov.
Ministrstva prosimo, da to obvestilo posredujejo v vednost tudi osebam javnega prava v okviru
delor'nega podroeja, za katerega so pristojni.

S spo5tovanjem,

Boris Koprivnikar
MINISTER

