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I UVOD

1.1 Potruda zsnadzor

Dne I 1. 4. 2022 je Nadzomi odbor (odslej NO) Obdine Vransko na svoji 46. redni seji sprejel

odloditev o uvedbi postopka nadzora nad izvajanjem Zakljudnega raduna proraduna (odslej ZR)

Obdine Vransko zaleto 2021 . Predmetni sklep o uvedbi postopka nadzoraje bil pristojnim organom

Obdine predloZen dne 11.4.2022.

1.2 Namen in cilji nadzora

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

odbora obdine so:

- preveriti skladnost finandnega poslovanja z zakoni in podzakonskimi akti ter

transparentnost poslovanj a.

- preveriti skladnost finandnega poslovanja s proradunom organa za leto, za katero se opravlja
nadzor,

- preveriti popolnost in zakonitost prejemkov in izdatkov,
- ugotoviti pravilnost vodenja poslovnih knjig,
- porodati o ugotovljenih nepravilnostih,
- sprejeti ustrezne sklepe ter podati priporodila in predloge za nadaljnje poslovanje organa.

1.3 Nadzorovana oseba

Nadzorovana oseba je Obdina Vransko (odslej tudi: obdina), s sedeZem na naslovu Vransko 59,

3305 Vransko, ki jo zastopa Zupan Franc Su5nik. Odgovoma oseba za vodenje radunovodstva

Obdine Vransko je gospa Mihaela Zupandid.

1.4 Osnovni podatki o nadzorovanem organu

Organi in orgsniziranost

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

Organ izira n ost obiins ke uprave :

tajniStvo,
podrodje sploSnih, upravno pravnih zadev, ZIR in javnih financ,
podrodje okolja, prostora in komunale,
podrodje druZbenih dejavnosti.
podrodje financ,
medobdinska in5pekcija, redarstvo in varstvo okolja.
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skupno obdinsko upravo obdine Vransko in obdine Tabor za podrodje radunovodstva, vodi gospa
Mihaela Zupandid.

1.4.2 Stevilo zaposlenih v Obiinski upravi

V obdobju pregleda je bilo v Obdinski upravi zaposlenih 8 oseb
https://www.vransko.si/obcina-vransko-2/obcinska-uprava./ , z dne 15.06.2022)

in Zupan (vir

1.5 Nadzorni odbor Obiine Vransko

1.5.1 Ctani NO

Postopek tega nadzora zoper odgovorno osebo za izrajanje finandnega poslovanja so izvedli dlani
Nadzomega odbora:

- Janez Lencl - predsednik

- Simona Kropiv5ek - dlanica
- Karmen Dolar - dlanica

1.5.2 Pobuda za nadzor

Nadzor nad izvajanje ZR proraduna Obdine Vransko za leto 2021 se izvaja kot redni letni nadzor
v skladu s 40. dlenom Statuta obdine Vransko in na podlagi Sklepa o izvedbi nadzora nad
izvajanjem ZR proraduna za leto 2021, ki je bil sprejet na 46. redni seji, dne 11. 4. 2022.

1.5.3 Obdobje in potek nadzora

Nadzor se nanaSa na pravilnost sestave ZR proraduna Obdine Vransko za leto 2021. Postopek
pregleda in izdelave Osnutka porodila o opravljenem nadzoru je bil nadrtovan za obdobje od 20. 4.
2022 do 30.06.2022. Pregled seje izvajal v prostorih Obdine Vransko. Nadzor smo izvedli dlanici
NO Simona Kropiv5ek in Karme Dolar ter predsednik NO obdine Vransko, gospod Janez Lencl.

1.5.4 Tehnika pregledovanja

elani NO smo pregledali prejete dokument e v zvezi z ZR proraduna Obdine Vransko zaleto 2021,
ki nam jih je posredovala obdinska uprava na podlagi naiih pisnih zahtev. Predmet pregleda ZR
proraduna Obdine Vransko so bile obveme sestavine ZR proraduna, razen v primerih, ko so bile le
te tudi predmet podrobnejSega pregleda.

Izbor pregledovanih poslovnih dogodkov in listin je bil opravljen nakljudno. Tako izbrani vzorci
so bili pregledani po principu vzordenja. Zahteve za predloZitev konkretne dokumentacije smo
postavili v Sklepu o izvedbi tadzoru ZR proraduna Obdine Vransko zaleto 2021, dodatno pa Se v
posameznih zapisnikih sej. V porodilo smo vkljudili odgovore obdinske uprave.
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.
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1.5.5 Podlage za pregled

Podlage za pregled so predstavljali veljavni predpisi in interni akti, na podlagi katerih je bil
sestavljen ZR proraduna Obdine Vransko za lelo 2021:

Pravilnik o enotnem kontnem nadrtu za proradun, proradunske uporabnike in druge osebe

javnegaprava(UradnilistRS,St. 112/09,58110, 104/10, 104111,97112, 108113,94114,

1 001 1 5, 841 1 6, 7 5 1 1 7, 821 1 8, 7 9 1 19, 1 0121 in 203 /21),

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

javnegaprava(UradnilistRS,St. 115102,21103,134103, 126104, 120/07,124108,58110,

60/10 - popr., 104110, 104111,86116,80119 in 153121),

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

(Uradni list RS, 5t. 134/03, 34104, t3105, 114106 - ZUE, 138106, 120107, 112/09, 58110,

9'7 I 12, 10O/ 15, 7 5/ 17 ir 82/ l8),
Poslovnik NO Obdine Vransko, uradna objava Obdine Vransko, St. 56/2016,

Slovenski radunovodski standardi (2016) (Uradni list RS, 51. 95/15,74116 - popr.,23/17,

57l18 in 8l/18),
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, 5t. I 1/l I - uradno prediSdeno besedilo, 14113 -
popr., 1 01/1 3, 55/1 5 - ZFisP, 96/1 5- ZIPRS 1 617, 13 I 18 in 1 95/20 - odl. US)

Zakon o javnem narodanju (Uradni list RS, St. 91/15, 14118, l2l/21, 10122 in'14122 - odl.
US),

Slovenski radunovodski standardi (2016) (Uradni list RS, 5t. 95115,74116 - popr.,23/17,

57l18 in 81/18),

Zakon o opravljanju pladilnih storitev za proradunske uporabnike (Uradni list RS, 5t. 77116

in 47 /19),

druga strokovna literatura v povezavi s pregledovano problematiko.

1.5.6 Sodelovanje med NO in nadzorovano osebo med opravljanjem nadzora

2.1 Predmet pregleda

NO je v Sklepu o izvedbi nadzora nad izvajanjem ZR proraduna Obdine Vransko za leto 2021,ki
gaje sprejel na svoji 46. redni seji dne 11. 4. 2022, dolotil, da bodo predmet pregleda naslednje

postavke:

13029004 Cestna razsvetljava in
I1049001 VzdrZevanje in gradnja gozdnih cest
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NO je s strani obdinske uprave prejel vso zahtevano dokumentacijo in pojasnila, s katerimi je

nadzorovana oseba razpolagala v dasu pregleda.

PREDMET PREGLEDA IN NA.IN PRIDOBIVANJA DOKUMENTACIJE
ZA PREGLED



2.2 Naiin priprave posredovane dokumentacije

No je obdinsko upravo s sFejetim sklepom o izvedbi nadzora nad izvajanjon ZR proraduna
Obdine Vransko za lelo 2021 prosil, da do zadetka pregleda, to je do 20. 04. 2022, pipravi
dokumentacijo, za naslednje postavke ZR proraduna:

13029004 Cestna raz svetlj ava in
11049001 VzdrZevanje in gradnja gozdnih cest

Med samim pregledomie NO zahteval 3e dodatno dokazno dokumentacijo in pojasnila, ki jihje od
obdinske uprave tudi pravodasno prejel.

2.3 Naiin pridobivanja dokumentacije po datumu zaietka nadzora

Dokumentacijo in izpise iz poslovnih knjig smo pridobivali:

l. na podlagi zahtevkov, 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 pajihje tudi potrebno razjasniti ali odpraviti.

3 PREGLED POSTAVK ZAKLJUdNEGA RAdUN

Proradun obdin je v skladu z 10. dlenom Zakora o javnih financah (odslej ZJF) sestavljen iz
splo5nega in posebnega dela ter nadrta razvojnih programov. Splo5ni del proraduna sestavljajo
skupna BPO, radun finandnih terjatev in naloZb ter radun financiranja, posebni del proraduna pa
finandni nadrti neposrednih uporabnikov. V nadrtu razvojnih programov se izkazujejo nadrtovani
izdatki proraduna za investicije in drZavne pomodi v prihodnjih Stirih letih. Pri sestavi ZR proraduna
obdina uposteva dlenitev, ki je predpisana za sestavo proraduna. Po dolodilih 96. dlena zJF zR
proraduna zajema tudi obrazloZitev ZR. Podrobneje vsebino in strukturo ZR proraduna obdine
predpisuje Navodilo o pripravi ZR dr2avnega in obdinskega proraduna ter metodologije za pripravo
porodila o doseZenih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proraduna (odslej
navodilo o pripravi zakljudnega raduna proraduna).

Odredba o funkcionalni ktasifikaciji javnofinandnih izdatkov v drugi alineji 3. dlena doloda, da se

funkcionalna klasilikaciia uporablja pri pripravi predloga drZavnega in obdinskih proradunov ter
finandnih nadrtov neposrednih uporabnikov. Tretj i odstavek 96. dlena ZJF doloda. da se pri sestavi
ZR upo5teva dlenitev, ki je predpisana za sestavo proraduna.

V skladu z drugim odstavkom 13. dlena ZJF Lupan predloZi obdinskemu svetu predlog proraduna
z obrazloLirvami. v skladu z drugim odstavkom 16. dlena ZJF mora obrazloZitev predloga
finandnega nadrta neposrednega uporabnika med drugim vsebovati tudi predstavitev usklajenosti
ciljev, strategij in programov z dokumenti dolgorodnega razvojnega nadrtovanja ter izhodiSda in
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kazalce, na katerih temeljijo izraduni in ocene potrebnih sredstev. V 41 . dlenu Uredbe o dokumentih

razvojnega nadrtovanja in postopkih za pripravo predloga drZavnega proraduna in proradunov

samoupravnih lokalnih skupnosti je dolodeno, da mora obrazloZitev predloga finandnega nadrta

med drugim vsebovati tudi povzetek ciljev iz dokumentov razvojnega nadrtovanja in glavnih

progr.rmov ter podprogramov na posameznem podrodju proradunske porabe, prikaz ciljev

projektov in programov v okviru nadrta razvojnih programov ter fizidne, finandne in opisne

kazalnike, s katerimi se mer|o zastavljeni cilji.

3,1. Pregted postavke proraiuna: 13029004 Cestna razsvetljava

Iz posebnega dela Zakljudnega raduna proraduna Obdine Vransko za leto 2021 izhaja, da je bilo

pod postavko 13029004 Cestna razsvetljava v sprejetem proradunu namenjenih 10.000,00 €, iz

zakljudne realizacije pa izhaja, daje bilo dejansko porabljenih za 76.702,59 e sredstev' To pomeni,

da je indeks znalal 767,00 odstotnih todk. de poglemo primerjavo med rebalansom s

prerazporeditvami, ki je zna5al 76.635,22 € in zakljudno realizacijo, ki je maSala 76.702,59 € je

bila le ta vi5ja za 67,37 € oziromaje indeks ma5al 100,10 odstotnih todk.

V zapisniku 48. redne seje je NO obdinsko upravo prosil za pojasnilo, zakaj je pri postavki

13029004 Cestna razsvetljava po njihovem mnenju pri5lo do tak5nega odstopanja med

predvidenimi planiranimi sredstvi in realizacijo.

S strani obdinske uprave je NO dne 9. 05. 2022 prejel naslednjo obrazloZitev

- >Postavka 13029004 Cesta razsvetljava<

>Rebalans proradun za leto 2020 je bil sprejet na 8. dopisni seji dne 20. 10.2020. Takrat smo na

PP 04009 planirali 3'7.969,51 € odhodkov, na PP 04054 3.362,81€ odhodkov in na PP 04064

13.7'71,48 € odhodkov, saj smo takrat predvideli, da bomo obvemosti do konca leta lahko

poravnali. Predlog proraduna za leto 2021 je bil sprejet na isti seji in zradi zgoraj navedenega

dejstva je bilo na omenjenih postavkah za leto 2021 planirano pranalo sredstev. Proradun za leto

202l je bil sprejet na 12. redni seji dne I 5. 12. 2020. Rebalans proraduna zalelo 2021je bil sprejet

Sele na 17. redni seji 21.9.2021 in takmt smo na omenjenih postavkah sredstva povedali, saj so

bile obveznosti iz leta 2020 poravnane Sele v letu 2021. Tako, da tudi zaklj udn a realizacija zaleto

2021, pikazuje znesek planiran v rebalansu proraduna.<

Prav tako iz obrazloLitev ZR proraduna obdine Vransko za leto 2021 pri podprogramu 13029004

Cesta razsvetlj av a izhaja:

>Proradunska postavka 04009 Javna razsvetljava realizacija v viSini 59.568,30 € ali 'l 00,I % glede

na veljavni proradun, zajema stro5ke elektrike JR, pladilo zamenjave posameznih ludi z vardnimi,

zamenjave Zamic in ludi, zamenjave in obnove po5kodovanih ludi, vzdrZevanje javne razsvetljave,

dobave ulidnega retro kandelabra, popravilo javne razsvetljave, iskanje napake na JR in elektro

vzdrZevalnih del ter pladilo nadrta JR. Vsa dela so bila opravljena Ze v letu 2019 in 2020.
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Proradunska postavka 04054 Jana razsvetljava TeSova; realizacija v vi5ini 3.362,81 € predstavlja

pladilo nabave ludi za razsvetljavo na Te5ovi.

Proradunska postavka 04064 JR ieplje; Realizacija v viSini 13.771,48 € predstavlja pladilo za

nabavo Sestih ludi zajavno razsvetljavo v iepljah.<

Ugotovitev:

NO je na podlagi prejete dokumentacije s strani nadzorovane osebe ugotovil, da imajo nakljudno
izbrani raduni vso spremno dokumentacijo in sicer v skladu s Pravilnikom o radunovodstvu Obdine

Vransko ter, da so raduni, ki smo jih dlani NO preverili, prejeti preko UJP portala kot doloda Zakon

o upravljanju pladilnih storitev za proradunske uporabnike.

NO je ugotavljal zakaj je priSlo do visokega odstopanja med sprejetim proradunom in zakljudno

realizacijo pri obravnavani postavki. Na podlagi pojasnila prejetega s strani nadzorovanje osebe

NO ugotavlja, daje pri5lo do odstopanja zaradi popladila preteklih obveznosti iz leta 2020.

NO ugotavlja, da iz prejete dokumentacije, kije bila predmet podrobnejSega pregleda, ni razvidnih
nepravilnosti. Iz prejetih pojasnil in vzordno pregledane dokumentacije izhaja, da je bil sam

postopek sprejama proraduna in rebalansa proraduna v skladu s predpisi, zato NO meni, daje bila
tudi sama poraba planiranih sredstev proraduna v skladu s veljavnimi predpisi.

3.2. Pregled postavke proraluna: 11049001 Vzdrievanje in gradnja gozdnih cest

V posebnem delu Zaklj udnega raduna proraduna Obdine Vransko za leto 2021 pod posatvko I I

Kmetijstvo, gozdarstvo in ribi5tvo spada tudi postavka 1104 Gozdarstvo oziroma 11049001

VzdrZevanje in gradnja gozdnih cest. Za omenjeno postavko, je bil sprejet proradun v znesku

1 8.3 I 5,00 €. Iz zakljudne realizacije pa izhaja, da je bilo porabljenih 35.135,67 €. To pomeni, da
je indeks maSal 191,80 odstotnih todk. ie primerjavo med rebalansom s prerazporeditvami, ki je
znaial 20.808,64€ in zakljudno re alizacijo, ki je znaiala 35.135,67 €je bila le tavi5jaza 14.327,03

€ oziroma je indeks zna5al 168,90 odstotnih todk.

V zapisniku 48. redne seje je NO obdinsko upravo prosil za pojasnilo, zakaj je pri postavki

11049001 VzdrZevanje in gradnja gozdnih cest po njihovem mnenju pri5lo do tak5nega odstopanja

med predvidenimi planiranimi sredstvi in med realizacijo.

S strani obdinske uprave je NO dne 9. 05. 2022 prejel naslednjo obrazloZitev:

- >>Postavka 11049001 VzdrZevanje in gradnja gozdnih cesk<

>Na PP 04002 smo pri sprejemu rebalansa za leto 2021 predvideli, da bomo do konca leta lahko
poravnali 20.808,64 € obveznosti in bomo lastni deleZ poravnali v zadetku leta 2022. Ker so nam
finandna sredstva dopu3dala smo vse obvemosti poravnali ie v decembru.<
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Prav tako iz obrazloLitev ZR proraduna obdine Vransko za leto 2021 pri podprogramu 5t.:

1 1049001 VzdrZevanje in gradnja gozdnih cest; proradunska postavka 04002 Gozdne ceste, izhaja:

>Sredstva za zagotavljanje prevoznosti gozdnih cest so bila realizirana v viSini 35.135,67 € oziroma

168,9 % veljavnega proraduna, za delno pladilo zapadlih obvemosti za vzdrievanje gozdnih cest

zaleti 2020 in 2021 ter za pladila pristojbine za vdrLevarle gozdnih cest.<

SaSo Cizej s.p., Prekopa l2b,3305 Vransko,

55 Projekt d.o.o., Zelezno 29a,3310 Zalec in
AGM TomaZ Razpotnik s.p., Strahovlje 2, 1412 Kisovec

Rok za prispetje ponudb vrodenih na elektronski naslov oboina.vransko(ralvransko.si je bil
najkasneje do ponedeljka 26.07.2021 do 12. ure. Iz povabila izhaja, da naj bi bile nepravodasne

ponudbe izlodene iz postopka odpiranja ponudb ter, da bo javno narodilo oddano na podlagi

ekonomsko najugodnejSe ponudbe z uporabo merila >najniZja cena po ponudbenem predradunu<.

Iz zapisnika o odpiranju in ocenjevanju ponudb 5t.: 430-0412021-01 z dne 27.07.2021 izhaja, da

se je do roka za oddajo ponudb to je 26.07.2021 do 12. ure, na povabilo narodnika oziroma

nadzorovane osebe, odzval samo ponudnik SaSo Cizej s.p., Prekopa 12b, 3305 Vransko, s

ponudbeno ceno I 8.898,30 € brez vkljudenega DDV oziroma 20.693,64 € z vkljudenim 9,5% DDV.

Komisija nadzorovane osebe je pri pregledu edine prispele ponudbe ugotovila:

daje ponudik ponudil dalj 5i rok izvedbe tj. do30. 10.2O21,

da ponudbene cene presegajo kalulacijske cene Zavoda za gozdove RS za 1.346,50 €

oziroma 7 ,67Yo.

Iz zapisnika izhaja tudi, da glede na trenutno situacijo v gradbeniStvu, ko primankuje izvajalcev

oz. so ti polno zasedeni in obvemost posredovanja zahtevka za sofinanciranje na MKGP do 23. I 1.

2021,je komisija predlagala, da narodnik akceptira ponujeni rok izvedbe do 30. 10. 2021 .

Na podlagi vseh zgoraj omenjenih dejstev je komisija nadzorovane osebe predlagal a, da se za

izvedbo javnega narodila izbere edinega ponudnika, to je SaSo Cizej s.p., Prekopa l2b, 3305

Vransko s ponudbeno ceno 20.693,64 € z vkljudenim DDV.

Nadzorovana oseba je dne 28. 07. 2021 posredovala Obvestilo o izbiri najugodnejSe ponudbe 5t.:

430-0412021-08, kjer je vse tri k oddaji ponudb povabljene gospodarske subjekte obvestila o

izbranem najugodnejSem ponudniku.
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Nadzorovana osebaje dne 16.07 .2021 izdala sklep o zadetku postopka oddajejavnega evidendnega

narodila 3t.: 430-0412021-01 v katerem je bil predmet javnega narodila vzdrZevanje gozdnih cest v

Obdini Vransko za leto 2021 . Ocenjena vrednost javnega narodila je zna5ala 17.55 1,80 € brez

vkljudenega DDV. Za omenjenojavno narodiloje nadzorovana oseba istega dne k oddaji ponudbe

povabila tri naslednje gospodarske subjekte:



Iz kondne situacije izvilalca z dne 31. 10.2021 (e-radun 5t.: 183/2021) izhaja, da je bil znesek

zaradunanih del malenkost niZji od meska iz prijave na razpis in sicer je zna5al 18.888,48 € brez
vkljudenega DDY o2.20.682,89 € z vkljudenim 9,5%DDV.

Ugotovitev:

NO je tekom pregleda ugotavljal zakaj je priSlo do visokega odstopanja med sprejetim proradunom

in zakljudno realizacijo pri obravnavani postavki. Na podlagi pojasnila prejetega s strani

nadzorovanje osebe NO ugotavlja, daje pri5lo do odstopanja zaradi popladila preteklih obveznosti
iz leta 2020.

NO prav tako ugotavlja, daje bil postopek oddaje javnega evidendnega narodila voden v skladu s

predpisi na tem podrodju. Kot izhaja iz dokumentacije je k ponudbi pristopil samo en gospodarski

subjekt, ki je pravodasno oddal ponudbo in izvedel dela javnega evidendnega narodila.

4 POVZETEKUGOTOVITEV

NO ugotavlja, daje priSlo pri vseh postavkah do odstopanja zaradi popladil obvemosti iz preteklega

leta. Sami postopki pri vzordno pregledani dokumentaciji so bili vodeni oz. izpeljani v skladu s

predpisi in zakonodajo. Iz pregledane dokumentacije ZR proraduna Obdine Vransko za leto 2021
ni razvidnih nepravilnosti.

5 PRIPOROdILA IN PREDLOGI NADZORNEGA ODBORA
VRANSKO

OBCINE

NO pri konkretnem nadzoru ni ugotovil posebnih odstopanj in nepravilnosti, prav tako NO
ugotavlja, da je bilo sodelovanje z obdinsko upravo izpeljano korektno in pravodasno. Obdinska
uprava je bila v celotnem postopku pregleda odzivna in kooperativna. NO na podlagi nadzorov
ugotavlja, da obdinska uprava dela dobro, zato priporoda, da s kvalitetnim delom nadaljuje v
bodode oziroma ga v bodode posku5a 5e izbolj5ati.
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6 PRAVNI POUK

To zakljudno porodilo velja kot dokondno.

V skladu s 24. Elenom poslovnika nadzornega 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

Vroditi:
- Lupan Franc Su5nik (po elektronski po5ti)

- Obdina Vransko (po elektronski poSti)
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