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PR!POMBE H KONENEMU POROEILU

O OPRAVUENEM NADZORU ZAKUUENEGA RAEUNA PRORAEUNA OBETNE VRANSKO

zA rETO 2018

Dne 19. 8. 2019 (porodilo je sicer datirano 74.8.2}191je Obdina Vransko s strani Nadzornega odbora
prejela Porodilo o opravljenem nadzoru zakljudnega raduna proraduna Obdine Vransko za leto 2018 (v

nadaljevanju : kondno porodilo).

Ker je Nadzorni odbor s kr5enjem ved dolodil Pravilnika o obveznih sestavinah porodila nadzornega
odbora obdine (Uradni list RS,3t.23lO9; v nadaljevanju: Pravilnik) in Poslovnika Nadzornega odbora
Obdine Vransko (Uradne objave Obdine Vransko, 3t.56/2OLO in74l2O18; v nadaljevanju: Poslovnik) ie
v Osnutku porodila o opravljenem nadzoru zakljudnega raduna proraduna Obdine Vransko za leto 2018
z dne 15. 7.20L9 (v nadaljevanju: osnutek porodila) in 5e dodatnih kr5itev ie navedenih podzakonskih

aktov v kondnem porodilu z dne 14. 8. 2019 onemogodil argumentirano soodenje navedb Nadzornega
odbora z nasprotnimi mnenji, pripombami in pojasnili Obdine Vransko kot nadzorovane osebe, dajemo
h kondnemu porodilu naslednje pripombe:

1. Nadzorni odbor tako v osnutku porodila kot v kondnem porodilu ne navaja predpisov, ki jih je
nadzorovana oseba kr5ila, kar je v nasprotju z dolodili Pravilnika, ki doloda:

M. ilen

O snutek poroi ila vs e buj e nas I e dnj e s e st av ine :
l. naslov,
2. lwatek povzetek,
3. osnovne podatke o nadzoru,
- ime nadzornega odbora,
- ime organa, v knterem se opravlja nadzor,
- kaj se nadzoruje,
- datumnadzora,
4. uvod,
5. ugotovitveni del o razlcritih napakah oziroma nepravilnostih pri nadzoru z navedbo predpisov, ki
so bili krieni.

f. ilen

(l) Ugotovitveni del iz 5. toike 4. ilena tega pravilnika mora vsebovati popolne in verodostojne podatke
z natanino navedbo dokumentacije, na kateri temeljijo ugotovitve, z, navedbo predpisov, ki so bili
krieni.
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10. ilen

Pri nwedbi predpisov, ki so bili krieni, se nrmedejo:
l. opis dejanskega stanja, ki izkazuje napake oziroma nepravilnosti,
2. predpisi (zakon, podzakonski prcdpis ali dtug predpis), ki so bili krieni.(

Vsebinsko enako doloda tudi Poslovnik in sicer:

rl7. ilen

Osnutek poroiila vsebuje naslednje sestavine:
l. naslov,
2. kratek povzetek,
3. osnowte podatke o nadzoru,
- ime NO,
- ime nadzorovane osebe,

- kaj se nadzoruje,
- datum nadzora,
4. uvod,
5. ugotovineni del o razkritih napakah oziroma nepravilnostih pri nadzoru z navedbo predpisov, ki
so bili krienl

20. ilen

Ugotovitveni del iz 5. toike 17. ilena mora vsebovati popolne in verodostojne podatke z natanCno
navedbo dokumentacije, na kateri temeljijo ugotovine, z navedbo predpisov, ki so bili krienl

Pri navedbi predpisov, ki so bili krieni, se nnedejo opis dejanskega stanja, ki izkazuje napake oziroma
nepravilnosti, ler predpisi (zakon, podzakonski predpisi ali drug predpis), ki so bili krieni<

2, Obaina Vransko je dne 30. 7. 2019 Nadzornemu odboru posredovala Odzivno poroailo na osnutek
porodila o opravljenem nadzoru zakljudnega raEuna proraiuna Obdine Vransko za leto 2018 (v
nadaljevanju: odzivno poroailo).

V odzivnem porotilu je v skladu z 12. Elenom Pravilnika in 23. dlenom Poslovnika navedla mnenja,
pripombe in pojasnila, s katerimi se je opredelila do vsake posamezne ugotovitve Nadzornega odbora
v osnutku poroaila - utemeljene ugotovitve je potrdila in jih sprejela, neutemeljene pa zavrnila z

navedbo zakonskih dolodb in drugimi dokazili (smernice, mnenja pristojnih organov ipd.), ki dokazujejo
njihovo neutemeljenost.

S tem je nadzorovana oseba opravila delo, ki bi ga na podlagi ie navedenih dolotil Pravilnika In

Poslovnika, ie pri pripravi osnutka poroaila moral opraviti Nadzorni odbor.

3. Obaina Vransko je dne 19. 8. 2019 (porodilo datirano 14. 8. 2019) s strani Nadzornega odbora prejela
kondno poroiilo, v katerem Nadzorni odbor dodatno kriil doloiila Pravilnika in Poslovnika in sicer:

>l4. ilen

(2) Pri opisu posamezne ugotovitve o nepravilnostih je treba navesti odgovore nad1orovanega organa
iz odzivnega poroiila
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Vsebinsko enake dolodbe vsebuje tudi Poslovnik Nadzornega odbora Obiine Vransko (Uradne objave
Obiine Vransko, 5t. 55/2016 in 74/2018) in sicer:

>21. ilen

Pri opisu posamezrre agolovitve o neptavilnoslih je treba v poroiilo o opravljenem nadzoru s
priporoiili in predlogi navesti odgovorc nadzorovane osebe iz odzivnega poroiikL V poroiilu o
opravljenem ntdzoru s priporoiili in predlogi moru bili tdzvidno, kalera pojasnila iz otlzivnega
poroiila nadzorovtne osebe je NO upoileval y posameznem ugolovitvenem del*
,,,(

4. ee na kratko povzamemo:

Nadzorni odbor v osnutku poroiila svojih u8otovitev ni utemeljil z zakonskimi doloaili - navedbo
predplsov, ki so bili krieni.

Potem ko je Obaina Vransko v odzivnem porodilu neutemeljene navedbe iz osnutka poroilla zavrnila z

navedbo zakonskih dolotil in drugimidokazili (smernice, mnenja pristojnih organov ipd.), kidokazujejo
njihovo neutemeljenost, pa se Nadzorni odbor v konfnem porodilu do pripomb nadzorovane osebe ni
opredelil na nadin, kot ga predpisujeta Pravilnik in Poslovnik, ampak jih je odpravil s pavialno naved bo,
da >NO veiji del pojasnil Obdine Vrunsko ne spreiemo, ker menimo, da ne odgovarjo na dilemo in
opozorilo, ki ga je izpostavil NO.<(

Navedena ravnanja Nadzornega odbora pomenijo bistvene krlitve, s Pravilnikom in Poslovnikom,
predpisanega postopka nadzora, kionemogodajo argumentirano sooaenje navedb Nadzornega odbora
z navedbami Obtine Vransko kot nadzorovane osebe.

5. Ob tem je nerazumljivo tudi, da je Nadzorni odbor kljub temu, da ni sprejel rveiji del pojasnil(
Obtine Vransko, kar naj bi pomenilo, da je nekatera pojasnila vendarle sprejel, v konEnem poroiilu
navedel povsem identidne ugotovitve kot v osnutku poroiila. V ugotovitvenem delu porodila namred
nadzorni odbor v skladu s Pravilnikom in Poslovnikom porofa o razkritih napakah oziroma
nepravilnostih pri nadzoru z navedbo predpisov, ki so bili krieni. ldentianost ugotovitvenega dela v
osnutku poroEila in ugotovitvenega dela v kondnem porodilu namred ne more pomeniti drugega kot
to, da Nadzorni odbor nl upoiteval nobenega pojasnila nadzorovane osebe. V kolikor se namred
posamezna ugotovitev oz. navedba iz osnutka poroaila v nadaljevanju postopka (na podlagi pojasnila
nadzorovane osebe) izkaie za napaino, takina navedba ne more biti vsebovana v koninem porodilu
kot Dugotovitev(.

6. Prav tako je v povezavi z navedbo Nadzornega odbora v delu konEnega porodila, ki nosi naslov
$pre jem/zovrnitev odzivo Obtine VrdnskoK, da t,NO ni nikjet trdil, do postopek ni bil voden v skladu
z zokonodajo, temvei somo vzpostdvil domnevo o netronsporentnosti postopkd...K nerazumljiv
zakljutni odstavek v ugotovitvenem delu kondnega poroEila, kjer Nadzorni odbor zapiSe:
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,rNadin vodenio postopko, kotek p iovni rok, oddaje ponudb (novedene ure - nekdj minut pred
zakljuEkom iovnega rozpisd in osebna vroEanjo), sklenjena pogodbo in aneks k pogodbi, lahko
vzbujajo sum, da gre zo vnaprej dogovorjen posel. Prov tako, lohko vzbujo sum na koruptivna
dejonjo, ko narodnik izbere edini kriterij najniijo ceno, ne pa tudi strokovnih kompetenc pri izbiri
izvojolco in je posledico sklenjen oneks k pogodbi z znatno vi5jim zneskom.<

tSum, da gre za vndprej dogovoien posel<< in ,rsum no koruptivna dejonja< sta vse kaj drugega kot
,rvzpostavtjeno domnevo o netronsporentnosti postop/<a<r, sploh ae sta takina Dsuma( utemeljena z

argumenti, ki nikakor ne vzdriijo strokovne presoje v skladu z Zakonom o javnem naroianju (Uradni
list RS, 5t. 9L/L5 in 14/L81. Nesmiselno pa je za postopek, kjer so podani takini sumi (v kolikor so ti
seveda utemeljeni), hkrati zatrjevati, da je voden v skladu z zakonodajo, ker bi to pomenilo, da zakonito
ravnanje implicira kazniva dejanja.

7. Kondno poroiilo tudi ne vsebuje vseh sestavin, kijih predpisujeta Pravilnik in Poslovnik. Navajamo
doloiila Pravilnika (Poslovnik vsebuje po vsebine enake doloibe):

> I3. ilen

(1) Na podlagi osnutka poroiila in odzivnega poroiila nadzorovanega organa pripravi odbor poroiilo
s priporoiili in predlogi. Poroiilo je dokonini akt odbora in mora biti t naslovu poroiila kot tako
navedeno.

(2) Poroiilo se izpolni na obrazcu, kije PRILOGA I tega pravilnika in njegov sestavni del.

11. ilen

(l) Poroiilo moru vsebovati enake sestavine kot osnulek poroiila ter priporoiila in predloge.

15. ilen

(1) Priporoiila in predlogi so namenjeni kakovostnejiemu poslovanju nadzorottanega organa.
Priporoiila in predlogi morajo bitijasno izraieni, inedljivi in preverljivi.

(2) V priporoiilih in predlogih mora biti naveden rok, v katerem mora odgovorna oseba nadzorovonega
organa poroiali odboru o njihovem izvajanju oziroma o razlogih, ie priporoiil in predlogott ne
upoiteva.(

8, Na podlagivsega navedenega si Obiina Vransko ieli, da bi Nadzorniodbor priopravljanju prihodnjih
nadzorov predvsem ugotavljal dejansko stanje in ga apliciral na materialne predpise oz. podrodno
zakonodajo, kot to predpisujeta Pravilnik o obveznih sestavinah poroiila nadzornega odbora obiine in
Poslovnik Nadzornega odbora Obdine Vransko, ter na podlagi tega v svojih porodilih podajal predvsem
argumentirana dejstva, ne pa sumov, domnev in strokovno nevzdrinih mnenj.

9. Glede vsebinskih vpraSanj v zvezi z opravljenim nadzorom javnost napotujemo na javno objavljeno
odzivno porodilo, saj poleg neustrezne strukturiranosti dela kontnega porodila, kjer je slabo razvidno,
na katere navedbe Nadzornega odbora se nanaiajo pripombe in pojasnila Obdine Vransko, v konanem
porodllu tudi manjka del pripomb in pojasnil Obaine Vransko, navedenih v odzivnem porodilu. Odzivno
poroillo je objavljeno na spletni povezavi: https://www.vransko.si/obcina-vra nsko-2/nadzorni-odbor/
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Pripravila:
Rudolf Puinik in Marija Jerman

Objaviti:
- na spletni strani Obaine Vransko.

Vloiiti:

- v zbirko dokumentarnega gradiva, tu.

Zupnru
Fra Su 5n ik
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