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lnitltut ta iavno finanano pi-avo

Dunajrka ceia !56, looo Ljubljana hro

Na podlagi 100. alena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 5t. 79199, s spremembami in

dopolnitvami), Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih

financ (Uradni list RS, 5t. 72/O2l ter v skladu z Usmeritvami za driavno notranje revidiranje
(Ministrstvo za finance, Urad za nadzor proratuna, 5t. zadeve: 0601,-8/20L4138, september 2017),

lnstitut za javno finantno pravo, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubl.iana, na podlagi opravljene revizije

izdaja

POROCILO O OPRAVUENI REDNI NOTRANJI REVIZIJI POSLOVANJA

OB.INE VRANSKO
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1 UVOD

Naroanik te revizije je Obaina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko (v nadaljnjem besedilu tudi:

obiina), ki je hkratitudi revidiranec.

Pravna podlaga za izvedbo te revizije .ie Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema

notranjega nadzora javnih financ, ki doloia, da so proraiunski uporabniki, katerih letni proradun

presega 2.086.463,03 EUR, dolini zagotoviti notranjo revizijo svojega poslovanja vsako leto, ostali
proradunski uporabniki pa najman.i enkrat v obdobju vsakih treh let.

Glede na obseg prihodkov mora naroanik notranjo revizijo poslovanja zagotovitivsako leto.

l..L O narodniku

Obiina Vransko ima status neposrednega proratunskega uporabnika, pri registrskem organu pa je

bila vpisana 21. 12. L998. Opravlja splosno deiavnost javne uprave. V okviru ustave in zakonov

samostojno ureja in opravUa javne zadeve lokalnega pomena, ki zadevajo prebivalce obaine, pa tudi
naloge iz dr:avne pristojnosti, ki so po predhodnem soglasju obtinskega sveta nanio prenesene z

zakonom, te driava za to zagotovi potrebna sredstva. Meri 53 km2, na katerih ie po podatkih obaine

oblikovanih 16 naselij, v katerih iivi 2.610 prebivalcev.l

Obaina ima naslednje organe:

- obainski svet (11 tlanov),

- iupan;

nadzorni odbor (3 alani).

OSNOVNI PODATKI O NARO.NIKU

Naziv Obaina Vransko

Sedei Vransko 59, 3305 Vransko

Telefon 03 703 28 00

Franc Suinik, iupan

Matiana Stevilka 1357778000

Davana Stevilka

Transakcijski raauni
rBAN Sr56 0138 9010 0004 803
rBAN Sr56 0138 9777 7000 060

Skupaj prihodki v letu 2019 2.997.892 EUR

Skupaj odhodki v letu 2019 2.77L.802 EUR

Prese:ek prihodkov nad odhodki v letu 2019 226.090 EUR

Povpretno it. zaposlenih na podlagi delovnih ur v 2019 6

Vir: AJPES, lzkaz prihodkov in odhodkov naroinika v obdobju od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

SURS, podatki za leto 2018.
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1,2 O izvajalcu notranje revizije

Revizijo je izvedel lnititut za javno finanino pravo, Dunajska cesta 155, 1000 tjubl.iana (v

nadaljevanju: izvajalec), kiie vpisan na seznam izvajalcev driavnega revidiranra, ki ga vodi Ministrstvo

za finance, Urad za nadzor proraauna.

V okviru te redne notranje revizije poslovanja obtine Vransko smo na podlagi ocene tveganja in v

dogovoru z narotnikom pregledali povraiilo stroskov prevoza na delo in z dela, potne stroike,

podjemne pogodbe ter izplaiila obiinskim funkcionarjem in alanom nadzornega odbora obiine.

Namen te notranie revizije je bil predvsem v preverjanju, ali ima narotnik vzpostavljeno ustrezno

kontrolno okolje, ki pomembno vpliva na to, da pri svojem poslovaniu spoituje predpise na podrofju,

kije bilo predmet revizUe in tudi na podrofjih, ki so s predmetom revizije povezana.

1.4 Revizijske metode

Pri revidiranju je bilo potrebno upostevati normativno ureditev podrodja. Uporabljena je bila metoda

pregledovanja listinske dokumentacije in metoda vzorienja podatkov. Tako zbrane podatke smo

primerjali z normativno ureditvijo, z dejanskim stanjem in z vzpostavlienim sistemom notran.iih

kontrol.

1.5 Revizijska dokumentacija in navedbe v porodilu

To revizijsko poroailo ter vse ugotovitve temeljijo na dokumentaciji, ki je bila pridobl.lena s strani

narodnika.

Skladno z Usmeritvami za driavno notranje revidiranje notranii revizor ne izreka mnenja o

poslovanju, temved zgolj po potrebi navaja konkretno itevilo in rezultate pregleda vzorca transakcij.

Prav tako notranjemu revizorju ni potrebno prepisovati oz. povzemati Stevilk in podatkov, ki sicer ie
izhajajo iz ratunovodskih evidenc in porotil. Zaradi navedenega so v tem poroailu navedeni le tisti

podatki, ki so nujno potrebni za razumevanje obsega izvedbe revizije ter za razumevanje ugotovitev,

povezanih s poslovaniem narotnika v revidiranem obdobju.

Ugotovitve v nadaljevanju temeljiio na dokumentaciji, ki so jo pripravile in posredovale strokovne

sluibe obiine.

1.6 Ocena tveganja

Pred priaetkom revizije je bilo potrebno doloaiti oceno tveganja, ki se dolofa kot rezultat objektivnih

dejavnikov, ocene vgrajenega tveganja in ocene tveganja kontrolnega sistema. Na podlagi

navedenega smo ocenili, da je tveganje za napake nizko do srednje visoko in hkrati primerljivo z

drugimi obainami podobne velikosti. Ocenitveganja smo prilagodili tudi revizijske metode.

1.3 PodroEja revidiranja



2 UGOTOVITVE

Vse ugotovitve, predstavljene v tem porofilu, temeljijo na uporabi standardov notranjega revidiranja,

ki so doloieni oz. predstavljeni v okviru Usmeritev za driavno notranje revidiranje - poglavje 6.

2.1 Povratilo stro5kov prevoza na delo in z dela

Na vzorcu izpladil vsem zaposlenim in iupanu smo na podlagi podatkov iz izpladanih plai za mesec

junij 2020 preverili pravilnost obrafuna in izplatila povratila stro5kov za prevoz na delo in z dela ter
podrofje povraiil stroikov sluibenih poti.

lzhajali smo iz podatkov iz plaailnih list za junij 2020, z izplafilom v.iuliju 2020.

Ob uveljavitvi Zakona za uravnoteienje javnih financ2 (v nadaljevanju: ZUJF) v letu 2012 je bilo

povratilo stroikov prevoza urejeno enotno za ves javni sektor, v namen implementacije dolofil ZUJF

pa je bilsprejet tudi Aneks h kolektivni pogodbi negospodarske dejavnosti.3

V dasu izvedbe revizije so podroije povraiil stroikov prevoza na delo in z dela urejali triie ileni ZUJF,

in sicer 158. - 170. ilen oz. 5., 6. in 7. ilen aneksa. V drugem odstavku 158. alena ZUJF.ie doloieno:

>t .... (2) Zoposlenemu pripada povraiilo stroikov prevozo na delo in z delo v viiini stroikov prevoza z

jovnimi prevoznimi sredstvi. te zoposleni nimo moinosti prevozo z jovnimi prevoznimi sredstvi, se mu

priznd kilometrino v viiini I odstotkov cene neosvinienego motornega bencina - 95 oktonov ..."

Glede na predpise, ki so vel.jali na dan izvedbe revizije, so do povraiila stroskov prevoza upraviieni le

tisti iavni usluibenci, ki imajo do kraia opravljania dela vei kot 2 km. Javnemu usluibencu .je sicer

potrebno izplaiati prevoz v viiini cene vozovnice z javnim prevoznim sredstvom (oz. s cenej5im

javnim prevozom od vei moinih), v posameznih primerih (kot npr. te javni prevoz ne obstaja, te ga

glede na delovni das javnega usluibenca in poslovni fas deloda.jalca ni mogoae uporabiti, ali ae bi

uporaba javnega prevoza glede na vozni red in poslovni ias deloda.lalca za javnega usluibenca

pomenila vei kot 1 uro dnevne iasovne izgube v eno smer), pa se javnemu usluibencu lahko prizna

pravica do povraiila stroskov prevoza z lastnim osebnim vozilom. Kombiniranih opcij, ko se javnemu

usluibencu delno prizna kilometrina, delno pa javni prevoz niti ZUJF niti kolektivna pogodba ne

predvideva, saj se.iavnemu usluibencu, v kolikor na delo ne more priti z.,avnim prevozom, po tem

zakonu prizna kilometrina. V tem primeru je upraviten do povraaila v viiini 8 % cene neosvintenega

motornega bencina - 95 oktanov. Mnenje MJU 5t. 100-556/2015/3, z dne 31. 7. 2015 poudar.ia prei

navedeno in doda.ja, da se sodba Vrhovnega sodiSta RS (VSRS sodba Vlll lps 199/2014, v

nadaljevan.ju: sodba) ne opredeljuje izrecno glede moinosti kombinacija povraaila stroskov prevoza

delno v viSini povraiila za javni prevoz in delno v viiini kilometrine, zato v navedenih primerih ravnate

tako kot ste ravnali pred navedeno sodbo in pred novo ureditviio stroikov prevoza v aneksih h

kolektivnim pogodbam, sai tako sodba kot aneksi h kolektivnim pogodbam tega vprasanja ne urejaio

posebej.

U rad ni list RS, it. 4Ol 12, 961L2-zPtz-2, rO4lL2-ztPRSBr4, LOs/L2, 251L3-{,dt. US, 46113-21 PRS1314-A, 56/13-z5tip-
1, 63/13-ZOsn-1, 53/13-zJAKRS-A, 99/13-ZUPJS-C, 99/13-ZSVarPre-C, 101/13-ZlPRS1415, 101/13_ZDavNepr, 107/13 -
odl. US, 85/14. 95/14, 24l15-odl. US. 90/15, 102175,63h6-ZDoh-2R,77 /L7-ZMVN-I,33/19_ZMVN-1A in 72119.

Uradni list RS, it. 40/12.

5
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V zvezi s tem podroijem ie bilo izdanih vet navodil,4 ki se nanaia.io na izvaianie v preilnjem odstavku

navedenih predpisov.

Preverili smo ustreznost izplaiil iz naslova povraail stro5kov prevoza na delo, in sicer pri vseh javnih

usluibencih in funkcionarjih, ki so bili na dan na dan 30. 6. 2020 v delovnem razmerju na obtini.
lzhajali smo iz podatkov iz plaiilnih list za lunij 2020, z izplatilom v juliju 2020.

lzplatil iavnim usluibencem, ki so zaposleni v skupni obtinski upravi, nismo preverjali, ker je skupna

obdinska uprava neposredni uporabnik proraauna obaine ustanoviteljice, v kateri ima sedei (v tem
primeru je to obiina Tabor).

Preverili smo:

ali ima obtina sprejet interni akt (pravilnik, navodila), v okviru katerega je podrobneje ureieno
podroaje prevoza?

ali so vsi zaposleni podali izjave in ali te vsebujejo vse obvezne podatke ter ali so podatki v izjavah

pravilni in verodostojni?

ali so v posameznih primerih, ko obtina javnemu usluibencu prizna kilometrino namesto meseane

vozovnice, razlogi za tak5no odlotitev utemel.ieniter razvidni iz izjave?

ali obiina pravilno izraiunava viSino povraail posameznim javnim usluibencem ter ustrezno

upoiteva spremembo cene bencina oz. cene vozovnic?

ali se Stevilo dni, za katere zaposleni dobijo povratilo stroikov prevoza, ujema z evidencami
prisotnosti na delu ?

Usotovili smo, da:

obdina sicer nima spreietega internega akta oz. nima izdelanih internih navodil, desar pa ne

itejemo za nepravilnost, saj taksnega akta ne zahteva noben predpis, glede na nizko stevilo

zaposlenih pa niti ni potreben.

so vsi zaposleni podali izjave in da te vsebujejo vse obvezne podatke. Pri izjavah se sicer pojavljajo

minimalna odstopanja med navedbo razdalie v izjavi in med razdaljo, ki jo doloii aplikacija

>najdi.si<.s Navedeno odstopanje ima finantni udinek le pri javnih usluibencih, ki pre.lemajo

povradilo v obliki kilometrine. Finantni utinek 1e po obsegu nepomemben, kljub temu pa naj

obtina pripravi ustrezne podatke, ki bodo podlaga za pravilen obraiun povraiila stroika prevoza

na delo in z dela za v prihodnje. Pri tem naj se razdalje doloda v kilometrih in na dve decimalni

mesti, tako kot razdaljo doloia aplikacija najdi.si.6

a Npr. mnenje MJU 5t. 1000-293/201217, z dne 20. 6. 2012, mnenje MlU ar. 007-662/2017/1, z dne 11.9.2017, in sicer
glede upoltevanja )varne poti(.

5 Pritem ie potrebno kot vhodne parametrevnesti ,osebnovozilo( ter,rnaikrajja pot(.
5 Skladno z usmeritvami Vlade RS naj bi se v iavnem sektorju uporabljala aplikacija NAJDl.Sl.



lme in priimek Vrsta povraalla iz veliavne iziave
Rard.lja v

KM
v iriau

Razdalja v
KM

(Najdi.si)

Stevilo
Vlslna iu plaaila pri

plaairaiunlj
(v EUR)

1

I

Suzana Felicijan Bratu:

-

Kilometrina 3,81 1,29

Mateja Godler
2

-

Javniprevoz in kilometrina do 1
postajali!aa

3,06 3,11
L5x2,60+7,46

= 46,46

3 Marija.lerman Javni prevoz in kilometrina 7,41 7,4t 19
41,60 + 16,44

= 58,04

Eosita Papinutti
4

Rudolf Pu;nik
5

Javni prevoz 2,6 77
11x 2,60

= 28,60

Javniprevoz 14,80 1.4,48 10
10 x 4,60

= 46,00

6
Franc 5!inik

l- Kilometrina 2,6 2,67 16 6,83

Kot je razvidno iz preglednice, kilometrino prejemata dva zaposlena (Bratui in SuSnik), dva

zaposlena pre.,emata javni prevoz (Papinutti in Pu5nik), dva zaposlena pa kombinaciio javnega

prevoza ter kilometrine (Godler in Jermanl. Pri vseh zaposlenih je potrebno upostevati razdajo kot

jo izpise daljinomer, priporoiamo pa tudi, da se upoiteva razdalja, ki je navedena v izpisu poti,

torej na dve decimalni itevili natanino.

Ze prej omenjeno mnenie MJU it. 100-565/2015/3, z dne 31.7.2015, poudarja, da se sodba

Vrhovnega sodilia RS (VSRS sodba Vlll lps 199/2014, v nadaljevanju: sodba) ne opredeljuje

izrecno glede moinosti kombinacija povraaila stro5kov prevoza delno v viiini povraiila za javni

prevoz in delno v viiini kilometrine, zato v navedenih primerih ravnate tako kot ste ravnali pred

navedeno sodbo in pred novo ureditvijo stroskov prevoza v aneksih h kolektivnim pogodbam, sa.i

tako sodba kot aneksi h kolektivnim po8odbam tega vpraianja ne ureiaio posebei. Ker je to
podroa.ie vsebinsko in pravno nedoredeno, kombiniranja povraiila stro5ka prevoza na delo in z

dela v obliki kilometrine in cene uporabe javnega prevoza nismo Steli za napako.

izjave o prevozu na delo so poenotene in v vseh pomembnih pogledih ustrezne. Manjka le jasna

navedba o tem, zakaj iavni prevoz ni mogoa. V kolikor ni mogote ugotovitvijasnega razloga, zaradi

katerega uporaba obstojeaega javnega prevoza ni mogoia, potem.ie javni usluibenec upraviien

do povraaila v obliki kilometrine, v nasprotnem primeru pa ne. Obiina naj na podlagi ugotovitev,

ki izhajajo iz teg poroiila, pripravi nove izjave o prevozu na delo in jih da v podpis zaposlenim.

obiina pravilno izratunava vi5ino povraail posameznim iavnim usluibencem ter ustrezno upoiteva

spremembo cene bencina in sprememb vozovnic. Ugotovili smo le, da v primeru sprememb cen

vozovnic zaposleni ne podaio novih izjav, paf pa se te spremembe spremlja le v okviru obraiuna

plai pred izplatilom plaa. Navedeno dejstvo oceniujemo jih kot nebistveno pomanjkliivost, obaina

pa naj to kljub vsemu uskladi na nafin, da nai na.ikasneje s septembrom pridobi nove izjave od

zaposlenih, pritem pa naj se upoitevajo in vpilejo veljavne cene dnevnih in meseanih vozovnic.

se Stevilo dni, za katere je zaposlenim izpladano povraailo prevoza, v celoti ujema z evidencami

prisotnosti na delu.

3,8 72

15
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Ocenjujemo, da ima obaina na tem podroaiu sicer vzpostavliene notranje kontrole, ki pomembno

vplivajo na to, da je tveganje za napake nizko, zato pregleda nismo Sirili 5e na druge mesece.

Glede na ugotovitve obtiniv tem delu podajamo dve priporotili:

2.2 Povratilo stroskov sluibenih poti

Pregledali smo izplaaila na podlagi izdanih potnih nalogov v obdobju od 1. 1. 2020 do vkl.iuano 30. 6.

2020, in sicer ustreznost odreienih in obratunanih sluibenih potovanj ter njihovo skladnost s

podroanimi predpisi.

V prvi polovici leta 2020.ie bilo izdanih 5 potnih nalogov trem razliinim zaposlenim (iupanu in dvema
javnima usluibencema).

Revidirano podrodie od juni.ia 2012 dalje ureja ZUJF, in sicer od vkljudno 171. tlena do vkljudno 175.

ilena oz. Aneks h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS. Sluibena potovania v tujino
ureja posebna uredba.T

Dnevnica za sluibeno potovanie v RS ie povraiilo stroakov prehrane zaposlenemu za tri obroke
dnevno na sluibenem potovaniu. Do dnevnice v vi5ini 16,00 EUR je zaposleni upraviden, ie sluibeno

Uredba o povraailu stroikov za sluibena potovanja v tujino (Uradni list RS, it. 38/94, 63194, 24/96,96/00,3SlO2, 86/02,
66104, 7 3/04, t6/Oi . 30109 in st/72).

I
8

Poslovno podroaje Razdalja za prevoz na delo in z dela

Stopnja tveganja: Nizka

VSEBINA PRIPOROEItA:

Obstojefe izjave naj se v delu, kjer se navaja kilometrina, popravijo na naiin, da bo kilometrina

izraiena v kilometrih ter z dvema decimalnima mestoma. t
Ta razdal.la (izraiena v kilometrin na dve decimalni mesti) se naj uposteva tudi pri izraaunu visine

kilometrine.

Stevilka priporoiila NRev 028/2020 - 1

Poslovno podroije lzjava o prevozu na delo t
Stopnja tveganja: Sredn.ia

VSEBINA PRIPORO.ILA:

V primeru, da se javnemu usluibencu povrne stroiek prevoza na delo in z dela v obliki kilometrine,

morajo biti z izjave.iasno vidni razlogi, zakaj javni prevoz ni mogoi.
V primerih, ko obaina posamezniku prizna povratilo kilometrine in dodatno ie javnega prevoza, naj

od zaposlenega pridobi izjavo, da dejansko na delo prihaja tako, da kombinira oba naiina prevoza.

lz izjave naj bodo jasno razvidni razlogi, zakaj ni spre.iemliivo, da bi se temu javnemu usluibencu
priznala le kilometrina.

Obaina naj pripravi in da v podpis nove iziave vsem zaposlenim, in sicer na natin, da bodo

upoltevane vse ugotovitve in poudarki iz tega porodila.

Stevilka priporoaila NRev 028/2020 - 2
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potovanje traja vei kot 12 ur. Pri tem je potrebno upoitevati tudi stalisae MJU, !t. 007-765/2OL6/2, z

dne 7. 11. 2016, na podlagi katerega se dan razume kot ias med 00:00 in 24:00.

Zaposleni, ki ima na sluibenem potovanju poravnano celotno prehrano v ceni druge storitve, ali pa

mu prehrano poravna organizator, nima pravice do dnevnice. ee ima zaposleni na sluibenem

potovanju zagotovljene brezplaine obroke, se za zagotovljeni brezplatni zajtrk oditeje 20 odstotkov,

za brezplatno kosilo oziroma veaerjo pa za vsak obrok po 40 odstotkov vrednosti dnevnice.

Dnevnica in regres za prehrano se izkljuauieta.

Preverili smo:

ali ima obdina sprejet interni akt (pravilnik, navodila), v okviru katerega je podrotje sluibenih poti

podrobneje urejeno?

ali so potni nalogi ustrezno Stevilteni, enotni in pregledni?

alije bil potni nalog izdan pravotasno (pred odhodom na sluibeno pot)?

ali je iz izdanega potnega naloga razvideno sledete: javni usluibenec, ki se ga napoti na sluibeno
pot, namen sluibene poti, kraj in datum ter tas odhoda na sluibeno pot, kraj, datum in ias
prihoda s slu:bene poti, skupni tas traianja poti, prevozno sredstvo, ki je bilo uporabljeno,

morebitne akontacije stroikov in podobno?

ali je potnemu nalogu priloieno porotilo o opravljeni sluibeni poti in dokazila, na podlagi katerih
je mogoae iasno in nedvoumno potrditi verodostojnost opravljene poti?

ali so potnemu nalogu priloiene vse potrebne priloge, ki predstavljajo obveznost povrnitve

stroikov obiine usluibencu (parkirni listi, druga dokazila)?

ali so bili ostali stroiki, povezani s slu:beno potjo, izplatani v pravilnivi5ini?

ali se dejanski obraiuni potnih nalogov ujemaio z evidenco prisotnosti konkretnega javnega

usluibenca?

ali .je obdina pri obraiunu kilometrine upostevala morebitne spremembe v ceni goriva in tako

obraiunala posamezni kilometer v pravilnem znesku?

ali so bile javnim usluibencem izplaiane ustrezne dnevnice in ali je bilo pri njihovem obraiunu

mogode jasno in nedvoumno ugotoviti, koliko in kateri obroki so bili na konkretni sluibeni poti

zagotovljeni?

ali so iz potnih nalogov jasno razvidni nameni sluibenih poti in ali so ti nameni skladni z opisom

del in nalog delovnega mesta iavnega usluibenca, kije bil na tako slu:beno pot napoten?

Usotovili smo, da:

obiina nima internega akta, ki bi urejal podrotje sluibenih poti. Ker noben zakon ali podzakonski

predpis ne predpisuje obveznosti takega akta, tega ne stejemo za nepravilnost. Ne glede na

navedeno naj obtina presodi, ali bi bila glede na naravo namenov, za potrebe katerih so bile

sluibene poti odre.jene, potrebna ie kratka poroiila o opravl.leni sluibeni poti oz. !e kakina

dokazila o tem, kako in zakajje bila sluibena pot dejansko izvedena.

so potni nalogi ustrezno itevilaeni in pregledni. lzdaiaio se tudi meseani potni nalogi, iz katerih so

nato razvidne posamezne sluibene poti s pripadajofimi podatki, potrebnimi za obrafun.



irf*
so potni nalogi izdani ustrezno in pravotasno (napotitve pred odhodom na sluZbeno pot).

Direktorica OU in iupan si sluibene poti medsebojno odrejata, kar Stejemo za ustrezno.

je iz izdanega potnega naloga razvideno vse potrebno za obraiun poti.

.'. preverjeni potni nalogi vsebujejo vse potrebne priloge, ki so podlaga za izplaiilo v zvezi z

opravljenimi sluibenimi potmi.

se dejanski obraduni potnih nalogov ujemaio z evidenco prisotnosti konkretnega javnega

usluibenca.

se je pri obraaunu potnih nalogov ustrezno upoitevalo spremembe cen pogonskih goriv 95-

oktanskega bencina.

javnim usluibencem na vzorcu ni bilo izpladanih nobenih dnevnic, niti iz pridobljenih podatkov ne

izhaja, da bi bil kateri od zaposlenih upraviden do dnevnice oz. dodatnega regresa za prehrano,

zato dodatna kontrola ni bila potrebna.

- so iz potnih nalogovjasno razvidni nameni sluibenih poti in da so ti nameni skladni zopisomdel in

nalog delovnega mesta javnega usluibenca, kiie bil na tako sluibeno pot napoten.

Viiina vseh izpladil na podlagi preverjenih potnih nalogovje znasala L8o/o cene bencina na kilometer,

kar je sicer vi!ina, ki je dolodena za primere, ko zaposleni obiasno uporablja lastno vozilo v sluibene

na m ene.

Ugotovili smo, da imata :upan in direktorica OU sklenjena dogovora o stalni uporabi lastnega vozila v

sluibene namene, in sicer ima iupan dogovor izdan s strani Komisiie za mandatna vpraSanja, volitve

in imenovanja, direktorica OU pa s strani iupana, oba z dne 27. 9. 201.9, s priietkom uporabe 1. 10.

2019, zato bi iima pripadala kilometrina v viiini 30 % cene neosvintenega gs-oktanskega bencina na

kilometer, in ne le v visini 18 % cene neosvintenega 95-oktanskega bencina na kilometer.

Na podlagi izvedenih revizijskih dejanj je bilo ugotovljeno, da sta dogovora ustrezna, do vilje
kilometrine pa sta oba upravitena ie od 1. 10. 2019 dalje. Glede na to, da je obiina navedeno

nepravilnost tekom revizije ie odpravila, ocenjujemo, da podajanje priporotila v zvezi s tem ni

potrebno.

2.3 Podjemne pogodbe

Na to podrofje posegata predvsem:

Obligacijski zakonik (v nadal.jevanju OZ),8

Zakon o delovnih razmerjih (v nadaljevanju zDR-1).e

Obseg stroikov za storitev na podlagi podjemnih pogodb oziroma drugih pogodbenih odnosov, ki

imajo elemente podjemnih pogodb, je v letu 2020 (od 1. 1. 2020 do 30. 6 2020) znasal 7.819,66

EUR,10 nanaSa pa se na tri fiziane osebe:

3 Uradni list RS, it. 97107 - uradno preiilaeno besedilo, /16 - odl. US in 20118 - OROZ631.e Uradni list RS, It. 21113,7a113 - popt.,47/!5 -ZZSDT, */16 - PZ-F,52176,151t7 - odl. US in 22119 - ZPosS
Io Gre za podatek o realizaciji, izkazani v bruto bilanci, na kontu konto 4029-02.
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zAp.

&.
Priimek in ime Podlaga ia irplaailo Vsebina plaaila

Oogovorjenl
mesetnlrnesek

plaaila

1 I Sklenjena podjemna pogodba z dne 5. 10. 2016,

za obdobje 1 leta, z moinostjo podaljlanja.
ailaenje poslovnih

prostoaov
5 EUR/h neto,

cca. 40 ur

2 Peaovnik Marjan
Sklep iupana z veljavnostjo od 1. 4. 2019 do
izteka mandata

25 % od plaae

2a 37. PR

3. Juhart Nataia
Sklep iupana z veljavnostjo od 1. 4. 2019 do
izteka mandata

Dela in naloge

nepoklicne podiupanje
25 % od plaae

za 37. PR

ETF.I

Obaina je za vse tri fizitne osebe oddala tudi M12 obrazec, karje ustrezno.

Ugotovili smo, da gre za klasitno podjemno razmerje le v enem primeru, to je v primeru iisienja
poslovnih prostorov, medtem ko gre pri ostalih dveh razmeriih za odvisno razmerre na podlagi

opravljanja funkciie podiupana oziroma podiupanje, ki svoiifunkciji opravljata nepoklicno.

V orimeru oodiemne oogodbe Ei5lenia ooslovnih orostorov smo preverili:

- ali je bil postopek identifikacije potreb po podjemnem delu ter postopek izbire izvajalca storitev

ustrezno izveden ter ali so bile predhodno preverjene cene tovrstnih storitev na trgu?

- alije bila podjemna pogodba sklenjena z lastnim zaposlenim?

- ali so v pogodbi navedeni vsi bistveni pogodbeni elementi, vkliuano s skrbnikom pogodbe s strani

naroinika?

- ali so dejanska izplaiila po tei pogodbi skladna s pogodbeno dogovorjenimi doloiili?

ali izplaiila temeliiio na ustreznih in verodostojnih listinah, ki dokazuje.io, da je bilo posamezno

delo res opravljeno v dogovorjenem obsegu, v dogovor.ienem roku in v dogovorjeni kvaliteti?

- je postopek identifikacrje potreb po storitvah, ki jih opravlja tistilka, glede naloge oz. storitev

ustrezen, cene storitev pa so primerljive s trinimi.

- podjemnica, ki opravlja storitve iisaenja, ni zaposlena na obaini. Obtina v letu 2020 tudi ni

sklepala nobenih drugih podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi, kar smo iteli za ustrezno.

so v pogodbi navedeni vsi bistveni pogodbeni elementi, ni pa naveden skrbnik pogodbe pri

narotniku. Ta podatek sicer ni obvezen, je pa priporotljiv.

- so deianska izplaaila skladna z naroiilom. Glede samega obraiuna pravilnosti davkov in prispevkov

pa v obravnavanem primeru obiina s strani podjemnice ni predhodno pridobila ustrezne iziave, iz

katere bi bil razviden delovno-pravni status fiziene osebe, kar bi sicer lahko imelo vpliv na

pravilnost davanega obraauna. Obiina je ustrezno izjavo pridobila v aasu reviziie.

izplaiila iistilki temelii.io na ustreznih verodostojnih listinah, ki dokazujejo, da je bilo posamezno

delo dejansko opravljeno v dogovorjenem obsegu, v dogovorienem roku in v dogovorieni kvaliteti.

Ne glede na to, da v konkretnem primeru ni bilo zaznanih tveganj, pa obaino opozarjamo, da mora

biti pri sklepanju podjemnih pogodb za fiStenje (in tudi za morebitne ostale storitve) pozorna, da

podiemno razmerje ne vkljuduje elementov delovnega razmerja (s krajiim delovnim aasom).
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Dela in naloge

nepoklicnega podiupana

Usotovili smo, da:



V obravnavanem primeru se namrea storitev izvaja redno, vsak mesec v enakem obsegu, kar bi

morda lahko opraviltudi nekdo, ki biga obtina redno zaposlila za npr. lo-urni delovnik na teden.

ZDR-I namrei v drugem odstavku L3. ilena doloia, da ae obstajajo elementi delovn.Sa.{aurerja, se

delo ne sme opravljati na podlagi pogodb civilnega prava (kamor se uvridajo tudi.podjemne
pogodbe). lzhaiajod iz doloab 4. tlena ZDR-1 ter iz dosedanje sodne oz. pravne prakse, so elementi

delovnega razmerja podani, de gre za:

- osebno opravljanie dela (delo opravlja totno dolotena oseba, ne kdo drug),

kontinuiteto dela (delo se opravlja v dal.l5em aasovnem obdobju),

platl!ivo oz. plaiano delo,

- delo, ki se opravlja v organiziranem delovnem procesu, po navodilih in pod nadzorom delodajalca.

Z revizijo je bilo ugotovljeno, da ima obaina na tem podroaju vzpostavljene ustrezne notranje

kontrole, ki pomembno prispevajo k temu, da je tveganje za napake na tem podrodiu nizko.

Kljub temu podajamo eno priporoiilo, s katerim se bo delovanje notranjih kontrol na tem podrotju 5e

dodatno okrepilo:

2,4 lzplaEila obtinskim funkcionarjem in ilanom nadzornega odbora

Preverili smo pravilnost izplaiil obiinskim funkcionarjem v letu 2020, in sicer:upanu, podiupanoma,

ilanom obdinskega sveta in tlanom nadzornega odbora obtine.

Obtinski funkcionarji so Zupan, podiupan in tlani obiinskega sveta. Zakon o lokalni samoupravill

doloia, da imajo obainski funkcionarji za opravlianje obtinskih funkcij pravico do plate, de funkcijo

opravljajo poklicno, ali do platila za opravljanje funkcije, 6e funkcijo opravljajo nepoklicno. Obtinski

funkcionarji opravliajo svo.io funkci.io nepoklicno. Zupan se lahko odloii, da bo funkci.io opravljal

poklicno. V soglasju z iupanom se lahko tudi podiupan odlodi, da bo funkcijo opravljal poklicno.

ee iupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plaiilo v visini 50 % plate. ki bi jo dobil, ie bi

funkcijo opravljal poklicno. Pri tem se ne upoiteva dodatka za delovno dobo.

te podiupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plaiilo naivei v viiini 50 % plaie, ki bijo dobil,

te bi funkcijo opravljal poklicno. Viiino plaaila dolodi iupan ob upoitevanju obsega podiupanovih

pooblastil. Pritem se ne upoiteva dodatek za delovno dobo.

11 Uradni list RS, it. 94107 - uradno pretilaeno besedilo, 76108, 79/09,5t/70, 4OlL2 -ZU|F,74lt' - ZUUFO, tUL8 -
ZSPDSIS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE.

Poslovno podroaje Sklepanje podjem nih pogodb

Nizka

VSEBINA PRIPORO.ILA:

Obiina naj bo pri sklepanju vseh podjemnih pogodb pozorna na to, da ie pred podpisom pogodbe

pridobi izjavo fizitne osebe o vkljuaenosti v invalidsko in pokojninsko zavarovanje ter na to, da

sklenjene podjemne pogodbe nimaio elementov prikritega delovnega razmer.ja.

Stevilka priporotila NRev 028/2020 - 3
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Stopnja tveganja:



elanu obiinskega sveta, razen podiupanu, pripada sejnina za udeleZbo na seji obiinskega sveta ali

seji delovnega telesa obiinskega sveta. Letni znesek sejnin, vkljuino s sejninami za seje delovnih teles

obtinskega sveta, ki se izplada posameznemu tlanu obainskega sveta, ne sme presegati 7,5% plate

iupana. Pritem se ne upoiteva dodatek za delovno dobo.

Obiinski svet s svojim aktom doloai merila za izplaailo sejnin za tlane obiinskih svetov, tlane delovnih

teles obtinskega sveta in alane drugih obtinskih organov. Obdinski svet lahko s svojim aktom doloii
tudi merila za izplaailo sejnin ilanom svetov oijih delov obiine.

elani delovnih teles, ki niso ilani obtinskega sveta, in ilani nadzornega odbora v skladu z dolotili
Zakona o lokalni samoupravil2 (v nadaljevanju: ZLS) niso obiinski funkcionarji, zato zanje ne veljaio

dolotila 34. a ilena ZLS glede visine izplafil obtinskih funkcionarjem. ViSino niihovih izplaiil obiine z

obainskimi akti obidajno uredijo smiselno tako, kot za obiinske funkcionarje.

Pladilo (platni razred) iupana in podiupana ureja Zakon o sistemu plaa v javnem sektorju (v

nadalievaniu: ZSPJS),13 in sicer Priloga 3 omenjenega zakona.

Plaailo obainskim svetnikom in tlanom nadzornega odbora je urejeno v Pravilniku o plaiah in drugih

prejemkih obfinskih funkcionarjev, tlanov delovnih teles obtinskega sveta in alanov drugih obainskih

organov Obiine Vransko.la

Podlaga za doloaitev skupne kvote povradil obtinskim funkcionar.jem v Obdini Vransko je 34. a flen

ZLS, ki doloaa (cit.):

rtlonu obiinskego sveto, rozen podiupanu, pripoda sejnino zo udeleibo no seji obiinskego sveto oli

seji delovnego teleso obiinskego sveto. Letni znesek sejnin, vkljuino s sejninomi zo seje delovnih teles

obiinskego sveto, ki se izploio posomeznemu ilonu obiinskego sveto, ne sme presegoti 7,5 % ploie

Zupano. Pritem se ne upoitevo dodotek zd delovno dobo.(<.

Obtina Vransko.ie to doloEbo smiselno povzela tudi za kvoto pravic porabe za delo nadzornega

odbora. V zvezis tem smo preveriliobseg kvote za oba organa ter ugotovili naslednje :

Glede na 5tevilo ilanov nadzornega odbora sme skupni letni maksimalni znesek bruto sejnin znaiati

naivea 551,05 EUR (3 alani x 2U,02 EUR).

Glede na Stevilo dlanov obdinskega sveta sme skupni letni maksimalni znesek bruto seinin znasati

naivei 2.387,17 EUR (11 tlanov x 217,02 EUR).

12 Uradni list RS, {t.94/07 - uradno preailteno besedttlo,T6/0a,79/09,51/10,40/12 - ZUIF,14/75- ZUUJFO, 11/18-
ZSPDSLS-1, 30/18,61/20 -ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE.

13 Uradni list RS, !t. 108/09 - uradno preailaeno besedilo, 13/10, 59/10 ,85/10, 7O717O,3511,7 - ORZSPJS49a, 27112 - odl.
Us,401t2 -zutF,46/73,2slL4 - zFU, sol1,4,9sl74 -ZUPPtsrs,82/Ls,23lL1 -zDodv,67lL1 in 8/l78).

la Uradni list RS, it. 21107 ter l.lradne objave Obaine Vransko it. 21l2012 in 83/2019.

Dopusten obseg izplatila za obtinske svetnike in tlane NO lzraaun za leto

34.722,48 EUR

Maksimalno dopusten bruto letni znesek sejnin na tlana obainskega sveta in alana
nadzornega odbora (7,5% od34.722,48 EUR\

2.604,19 EUR

r3

Osnovna bruto plaaa iupana za leto 2020, kot jo doloaa 34. a flen zLS

(12 mesecev po 2.893,54 EUR bruto )



1.
Franc Suinik, poklicni iupan,
(delovno mesto A050601)

40.246,91 EUR 20.650,82 EUR 3.291,98 EUR

2 4.048,61 EUR 2.965,20 EUR 451,82 EUR

3
Petovnik Marjan, nepoklicni podiupan
(delovno mesto A050610)

4.048,61 EUR 2.965,20 EUR 451,82 EUR

JJL+

V letu 2019 in v prvi polovici leta 2020 so obainski funkcionarji in ilani nadzornega odbora prejeli

naslednja plaiila:

V letu 2020 so posamezni ilani obdinskega sveta in nadzornega odbora prejeli naslednja plaiila:

V letu 2020 so posamezni tlani nadzornega odbora prejeli naslednja plaiila

,ap.
5t.

Prilmek in ime alana nadrornega odbora
gruto izplaaila

tlanu NO v letu 2019

Bruto bruto
izplaaila alanu NO

7. L. 2020 - 30. 6. 2AO

Bruto iIplaaila
vjuniju 202017

Lencl Janez, predsednik No 2.919,86 EUR 221,56 EUR 202,51 EUR

Kropiviek Simona, alanica NO 2.365,30 EUR t42,42 EUR 130,21 EUR

3. Dolar Karmen, alanica NO 2.105,07 EUR 142,42 EUR 130,21 EUR

SKUPAJ 7.390,23 EUR 506,40 EUR 462,93 EUR

Preverili smo:

t Alije plata iupanu ustrezno oziroma pravilno dolodena?

2 Alije plaaa obeh podiupanov ustrezno oziroma pravilno dolotena?

3 Alijeizplatilo, ki gaje iupan prejel za mesec junij, pravilno doloteno, obraiunano in izplaaano?

ls Na dan izdaie tega poroaila ie ni bilo opravljenih obraaunov sejnin 2a junijsko sejo, ki ie bila 16. 6. 2020, zato smo v
okviru vzorca pregledaliirplaaila, ki so bila opravljena vjuniju in se nanalajo na 3. izredno sejo. kije bila 26.5.2020.

16 Svojo prisotnost na sejije opraviiil.
17 lzplaailo se nanaia na 17. redno sejo, ki ie bila 79.72.2019.

7. Cencelj Sonja 1.215,31EUR 47 4,72 EUR 86,81 EUR

z. Ferme Adrijana 1.128,51 EUR 47 4,72 EUR 86,81 EUR

3. Matko Joie 1.258,73 EUR 474,72 EUR 86,81 EUR

Novak Rafael16 1.237,02 EUR 379,79 EUR O,OO EUR

5. Gosak Brigita 1.345,52 EUR 474,72 EUR 86,81EUR

6. evan Breda 1.128,51 EUR 474,72 EUR 86,81 EUR

7 Reber<ek Peter 911,48 EUR 474,72 EUR 86,81 EUR

8. Bogataj Kri5tina 474,72 EUR 86,81 EUR

9 Stante Danilo 1.128,51EUR 474,72 EUR 86,81 EUR

SKUPAJ: 10.655,73 EUR 4.177,53 EUR 694,4 EUR
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zap.

5t.
Priimek in ime obainskega funkcionarja

Bruto izplatila
funkcioDarju

v letu 2019

Bruto ilplaaiL
Iunkcionariu od

1.1.2020- 30. 6. 2020

Bruto irplaallo
za lu ij 2020

Juhart Nataia, nepoklicna podiupanja
(DM A0s0610)

zap,

5r.
Priimek in ime obtinskega svetnika

B.uto irplatila
svetniku v letu 2019

gruto bruto
iaplaalla s\€tnlku

1. 1- 2020 - 30. 6. 2020

Eruto izplaailo za

maisko sej015

(vjunUu s€je nibilo)

4.

1.302,14 EUR

l.

2.



EEF!

a. Ali je izplaailo, ki sta ga oba pod:upana prejela za mesec junij, pravilno doloaeno, obraaunano in

izplatano?

s. Ali so izplaaila, ki so bila v mesecu juni.iu izplaaana ilanom obtinskega sveta pravilno dolotena,

obraaunana (tudi z davfnega vidika) in izplaaana?

6. Ali so izplatila, ki so bila v mesecu juniju izplatana ilanom nadzornega odbora pravilno doloiena,

obraaunana (tudi z davanega vidika) in izpladana?

7. Ali .ie kdo od obtinskih svetnikov ali tlanov nadzornega odbora v letu 2019 prejel vef sejnin kot

sicer znasa 7,5 % plaie iupana?

8 Ali je obiinska uprava pri doloianju razpoloil.jivih pravic porabe v okviru proraiuna za lelo 2020

ustrezno doloiila potrebna proraaunska sredstva v proraaunu glede na omejitve iz 34. a elena ZLS?

Ugotovitve:

UGOTOVITVE GtE DE TO.KE 1:

Ugotovili smo, da je plaia iupana ustrezno oziroma pravilno dolotena.

Zupan ima doloieno osnovno bruto plato na podlagi sklepa KMWI, 5t. 012-01/2018-1 , z dne 28. 12.

2018. Glede na ugotovitev, da.le Obfina Vransko na podlagi dolotil ZSPJS (priloga 3) uvriiena v
skupino, katere iupan se uvrSia na funkcijo ,ZUPAN Vlo, je iupan upraviien do osnovne plaae, to je

49. pladnega razred, katerega vrednost na dan 30. 5. 2020 je znaiala 2.893,54 EUR bruto.

UGOTOVITVE GLEDE IO.KE 2:

Ugotovili smo, da je plata obeh podiupanov ustrezno oziroma pravilno doloiena.

V prej5njem poglavju so obravnavana izpladila podiupanoma, ki dejansko slonita na sklepu o

imenovanju na funkcijo podiupana.l8 S sklepoma jima je iupan dolodil, da prejmeta za nepoklicno

opravl.fanje funkcije plaiilo v vi5ini 25 o/o zneska, ki bi ga prejela, te bi funkcijo opravl.jala poklicno.

ZSPJS za podiupana Vl predvideva uvrstitev med 34. in 41. pladnim razredom, pri aemer je doloteno,

da platni razred podiupana dolodi iupan ob upoltevanju obsega podZupanovih pooblastil. Zupan je

tako za podiupana, kot tudi za podiupanjo doloiil 37. plaani razred, kar je ustrezno. ZLS v okviru 34. a

ilena nadalje doloda, da podiupanu pripada platilo najvei v viSini 50 % plaie, ki bi jo dobil, te bi

funkcijo opravljal poklicno. Viiino pladila doloii iupan ob upo5tevanju obsega podiupanovih

pooblastil, pritem pa se ne upoiteva dodatka za delovno dobo.

Plaiilo za poklicno opravljanje obeh podiupanov bi predstavljalo 7.807,29 EUR (brez dodatka za

delovno dobo), 25 yo pa znaia 451,82 bruto osnovne plaae.

UGOTOVITVE GLEDE TO.KE 3:

Ugotovili smo, da je izplatilo, ki ga je iupan prejel za mesec junij, v delu, ki se nana5a na osnovno

bruto plaio, pravilno doloaeno. Preverili smo tudi pravilnost doloaitve dodatka za minulo delo v vi5ini

0,33 % za vsako dopolnieno leto, ter ugotovili, da je bil le-ta na dan 30. 6. 2020 pravilno doloten.

Tudi povratilo stroskov prevoza na delo in z dela je bilo doloteno v pravilni visini, smo pa ugotovili

odstopanie pri povraiilu strolkov prehrane pri plati za mesec juni.i 2020, saj bi moral iupan za vsak

dan prisotnosti v trajanju vei kot 4 ure pre.ieti regres za prehrano (skladno z doloiilom 155. alena

13 Sklep o imenovanju podiupana Marjana Peaovnika, It. 0321-01/2019, r dne 29. 3. 2019, in podiupanje NataSe Juhart, !t
0321-01/2019, z dne 29. 3. 2019.



ZUJF), in sicer v viiini 3,52 EUR. Dejansko je za mesec ju ni.i 2020 preiel 36,52 EU R, ieprav bi mu glede

na izkazane evidence prisotnosti pripadalo povraiilo za 16 dni, skupaj torej 55,32 EUR. Obaina je

navedeno nepravilnost odpravila Ze tekom izvedbe reviziie, zato ocenjujemo, da podajanje

priporoiila v zvezi s tem ni potrebno.

UGOTOVITVE GLE DE TO.KE 4:

Ugotovili smo, da .le izpladilo, ki sta ga oba pod:upana preiela za mesec juni.i, pravilno dolodeno,

pravilno obratunano in pravilno izplaaano.

UGOTOVITVE GLE DE TO.KE 5i

Ugotovili smo, da so izplatila, ki so bila v mesecu juniiu izplaiana ilanom obiinskega sveta, pravilno

doloiena, obradunana in izpladana. lzpostavl.iamo le eno obiinsko svetnico, pri kateri je potrebno 5e

enkrat preveriti izjavo, iz katere bi lahko ugotovili, na kak5en naiin je bila v iuni.iu vkljuiena v obvezno

pokojninsko in invalidsko zavarovanie. Strokovne sluZbe naj nato skladno z dodatno kontrolo po

potrebi spremenuo naain obratunavanja prispevkov (6e bi se izkazalo, da svetnica ni vkljuiena v
obvezno pokoininsko in invalidsko zavarovanje).

UGOTOVITVE GLEDE TOfKE 6:

Ugotovili smo, da so izplaiila, ki so bila v mesecu juniju izplatana Elanom nadzornega odbora,

pravilno dolotena, pravilno obraiunana in pravilno izplatana.

UGOTOVITVE G LEDE TO.KE 7]

Ugotovili smo, da nihte od obtinskih svetnikov ali ilanov nadzornega odbora v letu 2019 ni prejelvei

seinin, kot sicer zn aia 7 ,5 o/o plaie iupana, kar je ustrezno.

UGOTOVITVE G LEDE TO.KE 8:

Ugotovili smo, da je obdinska uprava pri doloianju razpoloiljivih pravic porabe v okviru proraiuna za

leto 2020 zagotovila zadostna proraaunska sredstva v proraiunu, a.ie obseg pravic glede na omejitve

iz 34. a ilena ZLS celo nekoliko previsok. To sicer ni v neskladiu s predpisi, ni pa priporoil.livo z vidika

sistema notranjih kontrol.

Obaini zato v tem delu podajamo naslednje priporotilo:

Poslovno podroije Razpoloil.iiv obseg pravic porabe

Stopnja tveganja: Visoka

VSEBINA PRIPOROEI[A:

V bodote naj se razpoloiljiv obseg pravic porabe v proratunu obaine, kije namenjen osnovni plati

iupana, plaiilom podiupanoma, seininam obdinskih svetnikov ter alanov delovnih teles obiinskega

sveta, pa tudi sejninam alanov nadzornega odbora, doloii tim bolj toano in (ie ie le mogoie) brez

nepotrebnega zaokroievanja navzgor.

Etevilka priporoiila NRev 028/2020 - 4
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3 KONCNE DOTOCBE

To porodilo se nanasa na pregledane dokumente in evidence in ne more biti razlirjeno na vse

poslovne dogodke ali ratunovodske izkaze kot celoto. Dopuiaamo mo:nost, da v teku na5ega

poizvedovanja niso bile odkrite vse zadeve, ki bi jih pri izvaianju naSih postopkov smatrali kot

bistvene ali s katerimi morda nismo bili seznanjeni, a bi lahko vplivale na naie poroiilo.

Ugotovili smo, da je obdina na revidiranem podrotju v letu 2020 sicer imela vzpostavljen ustrezen in

uainkovit sistem notranjih kontrol, ki pa se na posameznih mestih ni izkazal za dovot zanesljivega.

Glede na ugotovitve smo podali4 priporoiila, z upoitevaniem katerih se bodo tveganja za napake na

revidiranem podrodiu 5e dodatno zniiala.

Z rcvizijo so bile sicer ugotovljene doloiene napake in pomanjkljivosti, ki po obsegu niso bistvene,

poleg tega pa so bile vedinoma ie odpravljene v iasu izvedbe revizije. Odpravljene so bile tudi vse

pomanjkljivosti, ki so bile sicer ugotovuene v okviru preteklih revizij, obiina pa je tudi upoitevala in

realizirala vsa podana priporoaila.

Ker pri tokratni reviziji po vsebini ni 5lo za napake, ki bi pomembno vplivale na gospodarno in/ali

zakonito porabo sredstev, upostevan.ie in

realizacija podanih priporotil pa naj se preveri v okviru naslednje redne notranje revizije.

te bo znesek naartovanih prihodkov tudi v letu 2O2O presegel 2.086.463,03 EUR, je obtina k izvedbi

nasledn.je notranje revizije poslovanja zavezana tudi v letu 2021.

V 18. alenu omen.ienega pravilnika je 5e doloieno, da mora predsto.inik nemudoma ukrepati, ae

notranji revizor ugotovi nepravilnosti, ki kaieio na povzroditev veije 5kode ali sum kaznivega dejania.

Ker v okviru te revizije ni bilo ugotovl.ienih nobenih nepravilnosti, neskladnosti s predpisi ali namerne

povzrotitve 5kode, predstojniku v zvezi s tem ni potrebno spreieti nobenih posebnih ukrepov.
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4 PRAVNIPOUK

lzvajalec revizije je v postopku izvedbe notranje revizije narodniku omogoiil opredelitev do vseh

navedb iz tega poroaila. Pri pripravi koninega porodila je upoiteval vsa tista pojasnila in pripombe

narotnika, za katera je presodil, da so smiselna in utemeljena. lz tega razloga podajan.ie pripomb

zoper kondno poroiilo nivei mogoie.

Dr. Metka Cerar, vodja revizi.,e

Pre i zkuieno d riov no rev izorko

P re izkuie no d riov no notronjo revizorko

Vroaiti:

Naroiniku: Elektronski (PDF) in l pisni izvod

- Arhiv UFP: Elektronski (PDF in Word) izvod
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