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POROeTTO
o izvajanju priporoEil in predlogov Nadzornega odbora ObEine Vransko

iz Poroiila o nadzoru zakljuEnega ratuna proraluna ObCine Vransko za leto 2017

1. Priporotilo oziroma predlog pod zap. 5t. 1:

>Gradiva za seje obiinskega sveta in za potrebe delovanja NO, ki se nanaiajo na sprejemanje

proraiunov in zakljuinih raiunov Obiine Vranskn naj vsebujejo preglednice s raiunovodskimi
primerljivimi podatki za vsaj prelekla trilelna obdobja. Za takino obdobje (triletno) morajo
biti pripravljeni tudi knzalniki, iz katerih lahko zainteresirana javnost na enostaven naiin
ugotovi trende rasti ali stagnacije:<

Poroiilo o izvajanju priporoiila oziroma predloga pod zap. 5t. 1:

Gradivo za sejo obdinskega sveta, ki se nana5a na sprejemanje proraiuna, mora biti
pripravljeno v skladu s 5. in 6. odstavkom 10. dlena Zokono o jovnih finoncah (Uradni list RS,

it. 77lII - uradno preiiSieno besedilo, 14/13 - popr., lOL/!3, 55/15 - ZFisP, 96/tS -
ZlPRS1617 in 13/18):

>(5) V sploinem in posebnem delu prorotuno se prikoZejo:

1. oceno reolizocije prejemkov in izdotkov zo preteklo leto in

2. oceno reolizocije prejemkov in izdotkov zo tekoie leto.

(6) V sploinem in posebnem delu prorotuno se prikoie tudi noirt prejemkov in izdotkov zo

prihodnje leto. Predmet sprejemanjo v Driovnem zboru oziromo obiinskem svetu je samo notrt
prejemkov in izdotkov zo prihodnje leto.K

Gradivo za sejo obdinskega sveta, ki se nana5a na sprejemanje zakljuinega ratuna, se mora

pripraviti v skladu z 10. dlenom Provilniko o sestavljonju letnih poroiil zo proraiun,
proroiunske uporobnike in druge osebe jovnego provo lUradni list RS, 5t. tLSlO2, 2IlO3,

t34lo3, 726/04, L2o/o7 , L24/o8, s8lto, 60lLo - popr., to4/Io, Lo4lLL in 86/t6l:
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D70. ilen

Drugi uporobniki EKN pri izpolnjevonju obrozco IZKAZ PRIHODKOV lN ODHODKOV DRUGIH

UPORABNIKOV vpiiejo podotke v ustrezno polje stolpca 4 iz skupin kontov, podskupin kontov

oli kontov, ki so oznoteni v stolpcu 1in so vsebinsko opredeljeni v stolpcu 2 ter pripadojo

doloieni oznoki AOP iz stolpco 3.

V ustrezno polje stolpca 4, kjer je v stolpcu 7 polje prozno, se vpiiejo podotki, ki so opisno

opredeljeni v stolpcu 2.

V ustrezno polje stolpco 5 se vpiiejo podotki iz stolpca 4 obrozca izkozo prihodkov in odhodkov

d ru gi h u poro b n i kov p red hod nego leto. <

Kar pa zadeva gradivo za potrebe izvajanja nadzora s strani Nadzornega odbora, lahko le-ta,

kot je bila praksa ie do sedaj, na zahtevo od skupne obfinske uprave pridobi podatke za

primerjavo tudi za vei predhodnih let.

2, PriporoEilo oziroma predlog pod zap. 5t. 2:

>Ugotavljamo, da so stroiki strokovnih izobraievanj izredno nizki, kar lahko vzbuja dvom o

ustrezno strokovno usposobljenost zaposlenih v OU in v skupni medobiinski upravi;<

PoroEilo o izvajanju priporoEila oziroma predloga pod zap. it. 2:

Zaradi gospodarne porabe prora6unskih sredstev se zaposleni v obdinski upravi in skupni

obtinski upravi udeleiujejo predvsem izobraievanj v organizacui pristojnih ministrstev in

zdruienja obtin, katerega Elanica je Obiina Vransko (Skupnost obdin Slovenije), saj so stroiki

le-teh bistveno niiji od izobraievanj v organizaciji drugih izvajalcev. Vi5ina porabljenih

proradunskih sredstev pa ne more biti relevanten pokazatelj strokovnosti organov obdine.

3, Priporoiilo oziroma predlog pod zap. 3t. 3:

>Tolvat ponovno priporoiamo, da se ugotovitve in priporoiila notranjih revizij in dosledno in
v rdzumnem roku udejanijo;<

PoroEilo o izvajanju priporoEila oziroma predloga pod zap. 5t. 3:

Priporoiilo bomo v prihodnje 5e dosledneje udejanjali.

4. Priporotilo oziroma predlog pod zap. 5t. 4:

>lz lcnjigovodskih listin, vkljuino s potnimi nalogi naj jasno izhaja poslovni namen nastalega

poslovnega dogodka, ki ga listina prikazuje;<
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Navedena doloiila Zakono o jovnih finoncoh in Provilniko o sestovljanju letnih poroiil zo

proroiun, prorotunske uporabnike in druge osebe jovnego provo bomo striktno upoltevali tudi

v prihodnje.



PoroEilo o izvajanju priporoEila oziroma predloga pod zap.5t.4:
Priporodilo oziroma predlog se Ze izvaja.

5. Priporoiilo oziroma predlog pod zap. 5t. 5:

>Dokumentacija kadrovskih evidenc zaposlenih v OU (pogodba o zaposlitvi, anel<si k njej,

dokazila o izobrazbi, ocenjevalni listi,...) noj se sistemotiino uredi na noiin, do bo v vsaki mapi

enak vrsti red istovrstnih dokumentov, na vrhu vseh teh dokumentov pa mora biti popis/seznam

dolrumentov os ebne mape. (

PoroEilo o izvajanju priporoiila oziroma predloga pod zap. 5t. 5:

Priporoiilo smo ie izvedli.

Stevilka: 4rO-Orl2OLg

Vransko, S. 10.2018

Pripravili:

Obiinska uprava Obfine Vransko in

Skupna obdinska uprava obdin Tabor in Vrans

P
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