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Na podlagi 37. in 41. dlena Statuta obdine Vransko, 10. dlena Poslovnika Nadzornega odbora

(NO) Obdine Vransko (Uradne objave Obdine Vransko 3t. 5612016) ter Sklepa o izvedbi

nadzora 5t. 0l3l-0112021 z dne 2. 12.2021 o uvedbi postopka nadzora Zakljudnega raduna

Obdine Vransko zaleto 2020, Nadzomi odbor Obdine Vransko podaja naslednje:

KoNiNo POROEILO
O OPRAVLJENEM NADZORU

Zakljuinega raiuna proraiuna Obiine Vransko zo leto 2020
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I UVOD

1.1 Pobuda za nadzor

Dne 2.12.2021je NO Obdine Vransko na svoji 39. redni seji sprejel odloditev o uvedbi postopka

nadzora Zakljudnega raduna (odslej ZR) Obdine Vransko za lelo 2020. Predmetni sklep o uvedbi

postopka nadzoraje bit pristojnim organom Obdine predloZen dne 3.12.2021.

1.2 Namen in cilji nadzora

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

odbora obdine so:

o preveriti skladnost finandnega poslovanja z zzkoni in podzakonskimi akti ter

transparentnost poslovanja.

o preveriti skladnost finandnega poslovanja s proradunom or gana zalelo, zakatero se opravlja

nadzor,

o preveriti popolnost in zakonitost prejemkov in izdatkov,

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

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

1.3 Nadzorovana oseba

Nadzorovana oseba je Obdina Vransko (v nadaljevanju tudi: obdina), s sedeZem na naslovu

Vransko 59, 3305 Vransko, ki ga zastopa Zupan Franc Su5nik. Odgovoma oseba za vodenje

radunovodstva Obdine Vransko je gospa Mihaela Zlupandid.

1.4 Osnovni podatki o nadzorovanem organu

Organi in organizirqnosl

Organi Obdine Vransko so:
- Obdinski svet,
- Lupan,
- Nadzomi odbor in
- Volilna komisija.

O rgan iziranos I o btin s ke up rave :

TajniStvo,
Podrodje splo5nih, upravno pravnih zadev, ZIR in javnih financ,
Podrodje okolja, prostora in komunale,
Podrotje druZbenih dejavnosti.
Medobdinska inSpekcija, redarstvo in varstvo okolja.

Obdina Vransko in Obdina Tabor imata skupaj organizirano podrodje radunovodstva, ki pa ga vodi
gospa Mihaela Zupandid.
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1.1.2 flevilo zaposlenih v Obiinski upravi

V obdobju pregleda je bilo v Obdinski upravi zaposlenih 7 oseb in Zupan (vir:
htlns ://www.vransko. si/obcina-vransko-2/o hcinska-rrnra al- z dne 20.01.2022)

t.5 Nadzorni odbor (v nadaljevanju tudi: NO) Obiine Vransko

1.5.1 Cloni No

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

Nadzomega odbora:

o Janez Lencl - predsednik

o Simona Kropiv5ek - dlanica

o Karmen Dolar - dlanica

1.5.2 Pohuda za nadzor

Nadzor nad ZR proraduna Obdine Vransko za leto 2020 se izvaja kot redni letni nadzor v skladu s

40. dlenom Statuta obdine Vransko in na podlagi Sklepa o izvedbi nadzora ZR proraduna za leto

2020, ki je bil sprejet na 39. redni seji. dne 2.12.2021.

1.5.3 Obdobje in potek nadzora

Nadzor se nanaSa na pravilnost sestave ZR Obdine Vransko za leto 2020. Postopek pregleda in

izdelave kondnega porodila o opravljenem nadzoru je bil nad(ovan za obdobje od 20.12.2021 do

0t .02.2022" vendar se je zaradi prestajanja karanten in izolacij podalj5al do 22.02.2022. Pregled se

je izvajal v prostorih Obdine Vransko. Nadzor smo izvedli dlanici NO Simona KropivSek in Karme

Dolar ter predsednik NO obdine Vransko, gospod Janez Lencl.

1.5.1 Tehnika pregledovanja

Nadzomiki smo pregledali dokumente v zvezi z ZR proraduna Obdine Vransko, ki nam jih je

posredovalo radunovodstvo Obdine Vransko na podlagi pisnih zahtev NO. V ZR proraduna Obdine

Vransko za obravnavano leto so pregledane njegove obveme sestavine, razen v primerih, ko so

bile te predmet podrobnejSega pregleda.

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

so bili pregledani po principu vzordenja. Zahleve za predloZitev konkretne dokumentacije smo

postavili v Sklepu o izvedbi nadzora ZR za leto 2020. dodatno pa 5e v posameznih zapisnikih sej

NO. V zakljudno porodilo smo vkljudili odgovore Obdine Vransko.

Za pravilnost vseh objavljenih radunovodskih postavk in pojasnil v ZR proraduna Obdine Vransko,

ki so bili predmet pregleda. dlani NO ne moremo jamditi, saj je bil pregled opravljen na podlagi

vzordenja in tako ni bil pregledan celotni ZR po posameznih postavkah.
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1.5.5 Podlage za pregled

Podlage za pregled so predstavljali veljavni predpisi in intemi akti, na podlagi katerih je bil
sestavljen ZR Obdine Vransko za leto 2020:

o Pravilnik o enotnem kontnem natrtu za proradun, proradunske uporabnike in druge osebe
javnega prava, Ur. l. I l2109 do 100/2015,

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

javnega prava, Ur. l. RS, it. 11512002 do 86/2016,

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

Ur. l. RS, St. 134/2003. 100/2015 in57ll7),
o Poslovnik NO Obdine Vransko, uradna objava Obdine Vransko, 3t.56/2016,
o Slovenski radunovodski standardi 2016, Ur. L RS,95/2015,

o Zakon o javnih financah, Ur.l.RS, it. 7911999 do 9612015,

o Zakon o radunovodstvu, Ur.l.RS, 3t.2311999 do 11412006 - ZUE,
o Zakon o opravljanju pladilnih storitev za proradunske uporabnike (Uradni list RS, St. 77116

in 47 /19),

o druga strokovna literatura v povezavi s pregledovano problematiko.

1.5.6 Sodeloyanje med N0 in nadzoroyano osebo med opravljanjem nodzora

NO je s strani Obdine Vransko prejel vso zahtevano dokumentacijo in pojasnila. s katerimi je
nadzorovana oseba razpolagala v iasu pregleda.

PREDMET PREGLEDA IN NATIN PRIDOBIVANJA DOKUMENTACIJE ZA
PREGLED

2.1 Predmet pregleda za leto 2020

NO je na svoji 39. redni seji dne 2.12.2021 sprejel Sklep o izvedbi pregleda ZR proradun Obdine
Vransko, v katerem je okvimo dolodil, da bodo predmet pregleda naslednje postavke:

- 13028 Izgr. dovozne ceste do stanj. cone ieplje
- in morebitne druge postavke po odloditvi NO med samim pregledom.

2.2 Naiin priprave posredovane dokumentacije

Obdinsko upravo smo s Sklepom o izvedbi nadzora ZR proraduna Obdine Vransko za leto 2020
prosili, da do zadetka pregleda oziroma do 20.12.2021, pripravi naslednjo dokumentacijo, ki je bila
podlaga pregleda in sicer pod postavko:

- 13028 Izgr. dovome ceste do stanj. cone ieplje
Med samim pregledom je NO zahteval Se dodatno dokazno dokumentacijo in pojasnila, ki jih je od
Obdinske uprave tudi pravodasno prejel.
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2.3 Naiin pridobivanja dokumentacije po datumu zaietka nadzora

Dokumentacijo in izpise iz poslovnih knjig smo pridobivali:

I . na podlagi zahtev, ki smo jih podali v Sklepu o izvedbi nadzora in na sejah NO, od dneva

uvedbe nadzora, ki smo jih opredelili v zapisnikih sej,

2. na podlagi zahtevane dokumentacije pred zadetkom pregleda in med njegovim trajanjem,

ki se nana5a na pregled dokumentacije v zvezi z nadrtom pregleda ZR,

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

povezane s pregledom ZR, vendar pajih je tudi potrebno razjasniti ali odpraviti.

3 PREGLED POSTAVK ZAKLJUdNEGA RA.UNA

Pri pregledu postavk ZR za lelo 2020, se je NO osredotodil predvsem na dlenitev in sestavine ZR,

ki naj bi jih ZR vseboval na podlagi Zakona o javnih financah (v nadaljevanju: ZJF).

ZJF doloda, daje ZR obdine, akt obdine, v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki

in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki obdine za preteklo leto. S 3. odstavkom 96. dlena ZJF

je dolodeno, da se pri sestavi ZR uposteva dlenitev, ki je predpisana za sestavo proraauna. ilenitev

in vsebino proraduna kot tudi ZR obdin tako ureja 10. dlen ZJF. Omenjeni dlen doloda, da ZR

obdine vsebuje sploSni in posebni del ter nadrt razvojnih programov. Splolni del proraduna

sestavljajo skupna bilanca prihodkov in odhodkov, radun finandnih terjatev in naloZb ter radun

financiranja. Posebni del proraduna sestavljajo finandni nadrti neposrednih uporabnikov. Nadrt

razvojnih programov sestavljajo letni nadrti oziroma plani razvojnih programov neposrednih

uporabnikov, ki so opredeljeni z dokumenti dolgorodnega razvojnega nadrtovanja, s posebnimi

zakoni ali drugimi predpisi. Tako v sploSnem kot tudi posebnem delu se prikruZejo ocene realizacije

prejemkov in izdatkov za preteklo, tekode kot tudi nadrt prejemkov in izdatkov za prihodnje leto.

Zakljudni radun v skladu s 3. odstavkov 96. ElenaZJF zajema tudi obrazloZitev zakljudnega raduna,

katere sestavni del so podatki iz bilance stanja ter pojasnilo odslopanj.

Podrobneje vsebino in strukturo zakljudnega raduna proraduna obdine predpisuje Navodilo o

pripravi ZR drZavnega in obdinskega proraduna ter metodologije za pipravo porodila o doseZenih

ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proraduna.

Ugotovitev:

NO ugotavlja, da ZR Obdine Vransko za leto 2020 vsebuje tako sploSni del, posebni del kot tudi

nadrt razvojnih programov, ne vsebuje pa obrazlo iitev ZFt, katere sestavni del so podatki iz bilance

stanja ter pojasnilo odstopanj, kot doloda 3. odstavek 96. dlena zIF. Prav tako v splosnem in

posebnem delu ZR Obdine Vransko zaleto 2020, poleg ocena realizacije prejemkov in izdatkov za

preteklo ter tekode leto, NO ni zastedil tudi nadrta prejemkov in izdatkov za prihodnje leto kot

doloda 6. odstavek 10. dlena ZJF.
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3.1. Pregled postavke proraiuna: 13028 lzgr. dovozne ceste do stanj. cone ieplje

NO ugotavlja, daje bil za leto 2020 sprejel proradun za izgradnjo oziroma rekonstrukcijo dovome

ceste do stanovanjske cone eeplje v vrednosti 50.000 EUR, s sprejetim rebalansom v mesku

101.468,50 EUR in rebalansom s prerazporeditvijo v mesku 102.048,02 EUR. Zakljudna

realizacija projekta. izgradnje dovozne ceste do stanovanjske cone ieplje je zna5ala 100.909,82

EUR, karje kar za 201,8%o ved kotje bil sprejet proradun. Rekonstrukcija cesteje potekala v dveh

fazah, v dveh razlidnih dasovnih okvirjih in z dvema razliinima izvajalcema in sicer za skupno

dolZino 210 m ceste. V prvi fazi je bilo izgrajeno 80 m in v drugi fazi 130 m ceste. Obe fazi

izgradnje ceste sta bili izvedeni preko evidendnega javnega narodila. Obdina Vransko je dne

25.11.2019 izdala sklep o zadetku postopka oddaje evidendnega javnega narodila 5t. 430-6/2019 v

katerem je bil predmet razpisa javnega narodila: Rekonstrukcija obstojede nekategorizirane

dostopne ceste v dolZini 80 m od JP 916022 eeplje - AMZS poligon, do uvoza v garaZo

stanovanjskega objekta Grofica. Ocenjena vrednost javnega narodila je zna5ala 38.000 EUR brez

DDV. Rok za oddajo ponudb je bil do 6.12.2019, rok za obvestilo o izbiri najugodnej5ega

ponudnika paje bil do 13.12.2019.

NO je med zahtevano dokumentacijo prejel tudi izpis konto kartice po proradunskih postavkah

skupaj z raduni. Raduni so bili ustrezno opremljeni z narodilnicami. Radun 5t.: 20-000004 z dne

16.01.2020 za prvi del (80 m ceste) je 2na5a125.778.64 EUR brez vkljudenega DDV, i.31.449.94
EUR z DDV. Radun 5t.: 20-000350/lF z dne 25.05.2020 za drugi del (130 m ceste) pa je zna5al

31.098,36 EUR brez DDV, tj. 37.940,00 EUR z DDV.

NO je na svoji 40. redni seji prosil obdinsko upravo. za vsebino vseh evidendnih narodil. ki se

nana5ajo na rekonstrukcijo dovozne ceste od JP 916022 eeplje - AMZS poligon do uvoza v garaZo

stanovanj skega objekta Grofice. Dne 22.12.2021 je NO s strani obdinske uprave prejel obrazloZitev

zahtevane dokumentacije, kjer so priloZili situacijo z oznadeno lokacijo izvajanja posameznih del

na cesti JP 916 022 ieptje - Crofice. PriloZena je bila tudi ponudba 5t.: 4-172-01-20 z dne

7.4.2020. podjetja Remont NG d.o.o.. ki je bila edina ponudba v evidendnem narodilu. Navedli so:

>Upo5tevali smo nadelo gospodamosti, udinkovitosti in uspeSnosti ter ponudbo pridobili od

izvajalca, ki je dela izvajal 2e na gradbi5du podjetja Kovego. S tem je izostal premik gradbene

mehanizacije in posledidno zmanjSanja onesnaZenja. kar je nenazadnje tudi cilj zelenega javnega

narodanja<.

Vpra5anje, ki seje porajalo NO je bilo ali bi bilo mogode izgradnjo oziroma rekonstrukcijo dovozne

ceste do stanovanjske cone aeplje izpeljati botj gospodamo in ekonomidno. v primeru, da bi se

cesta rekonstruirala v eni fazi, v istem dasovnem okvirju in z istim izvajalcem. Zato je NO na 41.

Dne 9.12.2019 je bil s strani Obdine Vransko pripravljen zapisnik o izboru izvajalca v katerem so

bili navedeni vsi ponudniki, ki so se pravodasno prijavili na navedeno evidendnojavno narodilo. V
predmetnem zapisniku je bilo ugotovljeno, da se za izvedbo predmetnega javnega narodila izbere

najugodnejSi ponudnik, Remont, Obrtno gradbeno podjetje d.d., Oblakova 30, 3000 Celje. s

ponudbeno ceno 33.745,66 EUR brez DDV.
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redni seji obdinsko upravo prosil za pojasnilo kaj je bil razlog, da seje rekonstrukcija 210 m ceste

delala v dveh delih in podatek koliko m2 je znaSalo 130 m in koliko m2 80 m ceste?

NO je s strani obdinske uprave prejel naslednje posajnilo: >Obdina Vransko je investitorju

stanovanj ske gradnje Grofice Mejor invest, podala zavezttiodo izjavo, da bo do tehnidnega pregleda

novozgrajenih objektov uredila dostopno cesto, za katero je med drugo komunalno opremo bil

pladan komunalni prispevek.

Dela so se izvaiala v dveh fazah zato, ker smo naknano pridobili 5e parceli 5t.2636122 in2636124,

ki sta bili potrebni za v projektu predvideno ureditev omejene dovozne ceste.

Primerjava med m2 prve in druge faze rekonstrukcije dovozne ceste nikakor ni primerljiva, kot je

razvidno iz ponudb so postavke predvidenih del kolidinsko in vsebinsko razlidne. <

Na 43. sejije NO Obdini Vransko zastavil vpra5anje, de obstaja kak5en intemi pravni akt za oddajo

javnih narodil brez objave. S strani obdinske uprave je NO prejel naslednji odgovor: > Obdina

Vransko nima sprejetega intemega akta za oddajo javnih narodil.<

4 POVZETEKUGOTOVITEV

NO ugotavlja, da ZR ne vsebuje obrazloZitev ZR in pojasnil odstopanj v ZR, kot doloda 3'

odstavek 96. dlena zJF . Prav tako splosni in posebni del ZR obdine vransko za leto 2020

ne vsebujeta nadrta prejemkov in izdatkov za prihodnje leto kot doloda 6. odstavek 10. dlena

ZJF.

a

Odzivno poroiilo k prvemu stovku te toike

))(lgotovitev NO je utemeljena. v iasu izvedbe nadzora na spletni stani obiine vransko

tt'tlll, transko.si na podstrani Proraiun in /inance obrqzloiine ZR zmotno niso bile

objavljene. Obrqzloiitve ZR pa so bile pripravljene in ohravnavana na 16. redni seii

obiinskega sveta dne t5.6.2021 ter objavljene na podstrani seie obiinskego sveta - 16.

redns seja Obiinskega srela Obiine Vranska httos ://www.vran sko.si/wo-

conlent/u loads/ 2 0 2 1 /06/O B R4Z LOZ ITV E - Z R- 2 0 2 0 - Vr ans lo - sr adiv o pdf

Napako smo odpravili in obrazlozine, ki so v skladu z ZIF sestavni del ZR, obiat,ili tudi na

podstrani Proraiun in finance. <

NO je ugovor sprejel.

Odzivno poroiilo k drusemu stavku le toike

,Ilgolovitev NO ni utemeljena. omenjeni ilen govori o seslovi proroiuna in.finaninih

nadrtor neposrednih in posrednih uporabnikov, torej ne o zakljuinem raiunu oziroms ne o

zakljuini realizaciji proraiuna, korje bil predmet nadzora nadzornega odbora obiine. Ce

poenostavimo, ko smo v letu 2021 seslavljali proraiun za leto 2022 smo vonj vkljuiili nairte
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a

za leto 2022 neposreclnih uporabnikav obiinskega proraiuna, lorej v posebnem delu

proraiuna obiine PU1000 Zup,lt't, PU2000 )BCINSKI svET, PU 3000 NADZoRNI

ODBOR in PIJ4000 OBCINSKA UPRAVA (kar je razvidno tudi iz gradiva), prav tako pa

so t sestavo proraiuna vkljuieni .finanini nairti neposrednih uporat nikot, obiinskega

proraiuna, torej vsijavni zsvodi, katere pozovemo za potrebne podatke kijih potrebujemo

zo sestoto proraiunu obiine (ruzt idno iz gradiva-OS, vrtci, socialnovarslrene uslanove,

knjiinica, ZKT\... 6. o(lstdvek t0. ilenq ZJF se uporablja zu sestavo proraiuna in ne

govori o vsebini in sestavinah zakljutnega raiuna obiine. Zakljuina realizacija obiine se

zakljuii na dan 3l . 12. po naielu denarnega toka.<

NO je ugovor delno sprejel.

NO ugotavlja, da je bila vsa prejeta dokumentacija o izgradnji dovome ceste do

stanovanjske cone Ceplje urejena ter vsebuje vse spremne dokumente kol so narodilnice,

ponudba s specifikacijo del in radune prejete preko UJP portala. ki so ustrezno likvidirani,

tako kot zahreva sama zakonodaja.

NO ugotavlja, da je bil sicer postopek rekonstrukcije dovome ceste od JP 916022 eeplje -
AMZS poligon do uvoza v garalo stanovanjskega objekta Grofice. izpeljan v skladu z

zakonodajo, vendar se je kljub temu NO med samim izvajanjem pregleda zastavljalo

vpra5anje o ekonomidnosti in gospodamosti postopka. saj meni, da bi bilo bistveno ceneje,

de bi ga izvedli v eni fazi.

Na pojasnilo obdinske uprave o tem, da je bil postopek izpeljan po nadelu gospodamosti.

udinkovitosti in uspe5nosti ter da so ponudbo za drugi del ceste pridobili od izvaljalca, ki je

dela Le izvajal na gradbiSdu podjetja Kovego. ter da je s tem izostal premik gradbene

mehanizacije in je bilo posledidno zmanj5anje onesnaZevanje, karje cilj zelenegajavnega

narodanja, NO meni. da bi bito 5e manj onesnaZevanja, de bi bila rekonstrukcijo izvedena

v eni tazi.

5 PRIPOROTILA IN PREDLOGI

NO pri konkretnem nadzoru ni zaznal posebnih nepravilnosti. Priporodamo pa, da se manjSe

napake, ki smo jih odkrili med samim nadzorom in jih je sicer nadzorovana oseba v odzivnem

porodilu pojasnila zakaj so se pojavile, v prihodnje dim manj pojavljajo.

Bi pa Zeleli izpostaviti in obdinski upravi priporoditi, da se v dobrobit Obdine Vransko v dimvedji

meri upo5teva nadelo ekonomidnosti in gospodamosti.
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6 PRAVNI POUK

To zakljudno porodilo velja kot dokondno.

V skladu s 24. dlenom poslovnika nadzomega odbora je nadzorovana oseba dolZna NO v roku 45

dni od prejema zakljudnega porodila porodati o izvajanju priporodil in predlogov nadzomega

odbora in o morebitnem neizvajanju ter razlogih zanje.

Janez Lencl

predsednik NO Obdine Vransko\,.,A V

&Nt

Vroditi:
- Zupan Franc SuSnik (po elektronski poSti)

- Obdina Vransko (po elektronski poiti)
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