
OBCINA ROGATEC
Pot k ribniku 4
3252 ROGATEC

Stevi lka : 0070-0003/20 1 9-4
Datum: 8.4.2019

OBCINSKEMU SVETU
OBCINE ROGATEC

NASLOV:

GRADIVO PRIPRAVILA:

GRADIVO PREDLAGA:

POROEEVALCA:

Predfog Zakljudnega raduna proraduna Obdine Rogatec za leto 2018,1. in 2.
obravnava

Obdina Rogatec

Martin Mikolic, Zupan

Martin Mikolid, Zupan in Lavra Gregordid, vi5ja svetovalka I

PREDLOG SKLEPOV:

L Obdinski svet Obdine Rogatec obravnava Zakljudni radun proraduna Obdine Rogatec za
leto 2018 po hitrem postopku.

ll. Obcinski svet Obdine Rogatec sprejme Zakljudni radun proraduna Obdine Rogatec za
leto 2018.

Martin Mikolid, univ. dipl. inZ.,l.r.
Zupnru

Priloga:
- Zakljudni ra6un Obdine Rogatec zaleto 2018 - se nahaja v lodeni vezavi
- Porocilo o notranjem revidiranju poslovanja Obdine Rogatec za leto 2018, z dne 4.4.2019,

ki ga je izdelala Munera d.o.o., KriZevci3, KriZevci pri Ljutomeru



Munera
Munera, radunovodenj e, pos lovno svetovanje d. o. o.

KriZevci 3,9242 KriZevci pri Ljutomeru
02 I 5 82- | 5 -9 l, 03 | I 264-57 5, munera. lj utomer@gmai l.com

POROCILO

O NOTRANJEM REVIDIRANJU POSLOVANJA

OBEINE ROGATEC

ZA LETO 2018

Datum, 4.4.2019 Brigita Frlin Novak

Dr{avna notranja revizorka



1 UVOD

1.1 Pravna podlaga za izvedbo revizije in opredelitev revizije

Na podlagi narodila o izvedbi notranjega revidiranja, danega s strani Obdine Rogatec druZbi
Munera d.o.o. KriZevci pri Ljutomeru, je bilo opravljeno notranje revidiranje poslovanja obdine
za poslovno leto 2018.

1. Predmet pogodbe
Predmet pogodbe je zagotovitev notranjega revidiranja za poslovno leto 20L8,kot neodvisne in
nepristranske dejavnosti dajanja zagotovil in svetovanj a, zasnovane za dodajartje vrednosti in
izbolj Sanj e delovanj a proradunske ga uporabnika.

2. Namen notranje revizije
Namen notranje revizije izhaja iz Mednarodnega okvira strokovnegaravnanja pri notranjem
revidiranju in Usmeritev za drlavno notranje revidiranje. Namen notranje revizije je krepitev
in za5dita vrednosti proradunskega uporabnika z zagotavljanjem neodvisnih, nepristranskih in
na podlagi ocene tveganj nadrtovanih storitev dajanja zagotovil in svetovanja, izbolj3evanje
poslovanja proradunskega uporabnika, pomod pri uspesnosti in udinkovitosti upravljanja
tveganj, kontrolnih postopkov in upravlj anj a proradunskega uporabnika.

3. Obveznost notranjega revidiranja proradunskih uporabnikov
Obveznost notranjega revidiranja je dolodena v Zakonu o javnih financah, v Pravilniku o
usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzorajavnih financ in v Usmeritvah
za drLavno notranje revidiranje. Revizija temelji na dolodbah podpoglavja 10.1. Zakona o
javnih financah: Notranji nadzor javnih financ pri neposrednih in posrednih uporabnikih.

4. Organ nadzora
Organ nadzorajenadzomiodbor obdine, ki je pristoj enzanadziranje javne porabe innadziranje
pravilnosti in smotrnosti poslovanja obdine.

5. PoloZaj notranje revizije
Zttnarrli izvajalec notranjega revidiranja je funkcijsko neposredno podrejen Zupanu obdine, v
skladu z zahtevami Usmeritev za drLavno notranjer revidiranje pa odgovorna oseba zaizvajanje
notranjega revidiranja uresniduje funkcijske odgovornosti tudi do organa nadzora
proradunske ga uporabnika.

6. Pristojnost zunaryega izvajalca
Pristojnost zunanjegaizvajalcazagolavlja ustrezno podlago za uresnidevanje odgovornosti in
nalog notranje revizije. Pristojnost zunanjegaizvalalcajepravica dostopa do vseh dokumentov,
prostorov, sredstev in osebja proradunskega uporabnika ter pravica do vpogleda v vse podatke,
ki sr: potrebni zaizpolnjevanje nalog notranjega revidiranja.



7 . Odgovornosti zunanje ga izvajalca
- da proradunskemu uporabniku strokovno neoporedno, poklicno skrbno in nepristransko
izvede storitve dajanja zagotovil in svetovanja v skladu z zahtevami Usmeritev za drlavno
notranje revidiranje,

- da z tzvajanjem notranjega revidiranja proradunskemu uporabniku zagotovi ustrezen
prispevek k izbolj5anju delovanja notranjih kontrol in obvladovanja tveganj, ki vplivajo na
doseganje strateskih in poslovnih ciljev proradunskega uporabnika,
- da vso dokumentacijo in informacije proradunskega uporabnika, pridobljene v okviru
izvaianjanotranjega revidiranja, varuje kot poslovno skrivnost in jih ne ruzl<rivastrankam zunaj
proradunskega uporabnika,

- da o izidih opravlj enih poslov dajanja zagotovil in svetovanj a poroda nepo sredno predstoj niku
proradunske ga uporabnika,

- da v skladu z zahtevarrri Usmeritev za drlavno notranje revidiranje zagotovi ustrezen sistem
spremljanja izvajanja ukrepov na podlagi priporodil, podanih v okviru izvedenega notranjega
revidiranja v proradunskem uporabniku,

- da v primeru, ko se proradunski uporabnik ne odziva na priporodila notranje revizqe,pripravi
posebno porodilo, ki ga v skladu 220. dlenom Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje
sistema notranjega nadzora javnih financ posreduje Uradu RS za nadzor proraduna,

- da v skladu z zahtevami Usmeritev za drlavno notranje revidiranje do zakljudka februarja
prihodnjegaleta pripravi letno porodilo notranjega revidiranjazatekode leto ter ga posreduje
predstojniku oz. poslovodnemu organu proraduLnskega uporabnika ter njegovemu organu
nadzora, z njegovo vsebino pa seznani tudi Urad I{s za nadzor proraduna,

- da v primeru, ko zunanji izvajalec pri svojem delu ugotovi nepravilnost, ki kaZe na
povzroditev vedje Skode ali sumi, da gre zakaznlo dejanje, nemudoma obvesti predstojnika
oz. poslovodni organ proradunskega uporabnika ter Urad RS za nadzor proraduna, kot to
zahteva 18. dlen Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora
javnih financ,

- da v skladu z zalttevami Usmeritev za drlavno notranje revidiranje poskrbi za zagotavljanje
in izbolj Sevanj e kakovosti notranj e revizij e,

- da v primeru uvedbe pregleda skladnosti organizirartosti in delovanja notranje revizqe
proradunskega uporabnika z Usmeritvami za drlavno notranje revidiranje, ki ga na podlagi
dolodil Zakona o javnih financah izvaja Urad RS za nadzor proraduna, sodeluje z revizorji
Urada RS za nadzor proraduna in jim pri tem zagotavlja vso dokumenl;acijo in informacije,
potrebne za uresniditev ciljev pregleda skladnosti.

g. Odgovornosti predstojnika proradunskega uporabnika
Zupan obdine je v skladu s 100. dlenom Zakonao javnih financah odgovoren zavzpostavitev
in zagotovitev delovanja notranjega revidiranja v obdini in je odgovorenzaobvladovanje vseh
t_veganj v obdini, vkljudno z obvladovaruem tvegarnj prevar.
Zupanzagotovi ustrezno uresniditev ukrepov na podlagi priporodil, podanih s strani zunarlega
izvqalca v okviru izvedenega notranjega revidiranja, oz. v nasprotnem primeru sprejme
tveganj e zaradi neuresniditve priporodil.

f . irlotranji nadzor javnih financ
Notranji nadzor javnih financ obsega na enctnih temeljih zasnovan sistem finandnega
poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja pri proradunskih uporabnikih ter
stalno preverjanje tega sistema. Notranji nadzorjavnih financ zagotavlja zakonito, pregledno,
udinkovito, uspe5no in gospodarno finandno poslovodenje in notranje kontroliranje V sistemu
notranjega nadzora javnih financ je za poslovodenje s sredstvi proradunskih uporabnikov



odgovoren predstojnik oziroma poslovodni organ proradunskega uporabnika, ki mora uvesti
potrebne sisteme in postopke, s katerimizagotovi doseganje ciljev proradunskega uporabnika.
Ti sistemi in postopki skupaj predstavljajo notranji nadzor proradunskih uporabnikov. Naloga
predstojnika oziroma poslovodnega organaje, da vzpostavi uspesen, udinkovit in gospodaren
sistem notranj ih kontrol.

Notranja revizija ocenjuje izpostavljenost tveganju, ovrednoti ustreznost in uspe5nost kontrol
pri odzivanju na tveganja, ki se nana5a na upravljanje, delovanje in informacijske sisteme
organizacqe, pri demer upo5teva:

- dnseganje strateskih ciljev organizacqe,

- zanesljivost in neoporednost radunovodskih in poslovnih informacij,
- uspe5nost in udinkovitost delovanja in programov,

- varovanje premoZenja,

- skladnost z zakoni, drugimi predpisi, usmeritvami, postopki in pogodbami.

Revizijski postopki so obsegali splo5ne metode in tehnike, in sicer pridobivanje, pregledovanje,
analizfuarfie, analitidno preiskovanje podatkov, revizijske intervjuje, presojo podatkov ter
dokumenti runje revizij skih ugotovitev.

Porodilo vsebuje cilje, podrodje in rczultate revidiranja ter priporodilazaodpravo ugotovljenih
slabosti.

Revizija je bila opravljena v obsegu oz. na primerih, navedenih v todki 1.2.5 porodila. Pri tem
obstaja tveganje, da pomemben napaden prikaz ostane neodkrit, vendar menimo, da je
opravljeno revidiranje dobra podlaga zamnenje, pomembne ugotovitve in priporodilav zvezi s
poslovanjem obdine.

Notranjo revizijo poslovanja Obdine Rogatec za poslovno leto 2018 je opravila zunanja
izvajalka storitev notranjega revidiranja proradunskih uporabnikov - vodja notranje revizije
drLavnanotranja revizorka Brigita Frlin Novak (certifikat o pridobiwinu:ziva >>drilavtinotranji
revizor<<, Ministrstvo za frnance 5t. 0 1 4-DNR-MF z dne 3 1 . 1 .2003).

Obdina k osnutku revizijskega porodila ni podala pripomb.
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1.2 Predstavitev obiine

1.2.1 Temeljni podatki o organizaciji in poslovanju

Podatki o velikosti in organih obdine so prikazani v tabeli 1.

Tabela l: Podatki o velikosti in organih obiine

Stevilo prebivalcev
na dan L7.2018 (SURS)

Organi obdine:

o Luparr

o podZupani

o obdinski svet

o nadzorni odbor

Obdinska uprava

Statut obdine:

Stevilo kraj evnih skupnosti:

poklicno opravlj anj e funkcij e

I podZupan (nepoklicno)

12 (Ianov

5 dlanov

7,25 delovnih mest (na dan 31.12.2018)

Uradni list RS !it.29lI8 (sprejet dne 12.4.2018)

3 (KS Dobovec, KS Donadka Gora, KS Rogatec)

- niso samostojne pravne osebe

3.047

V skladu z Odlokom o organizaciji in delovnem podrodju obdinske uprave Obdine Rogatec (Ur.
list RS, St. 16i05, 541I5),je organizirana enovita obdinska uprava.

Z Odlokom o ustanovitvi organa skupne obdinske uprave Medobdinskega in5pektorata in
redarstva obdin Roga5ka Slatina, Rogatec, Poddetrtek, Smarje pri Jel5ah in kozje (Ur. list RS,
5t. 87115) je ustanovljen medobdinski in5pektorat (z dne I.12.2015). SedeZ organa je na sedeZu
Obdine Rosa5ka Slatina.



I.2.2 Podatki iz veljavnega proraiuna in zakljuinega raiuna proraiuna

Podatki iz veljavnega proradunainzakljudnega raduna proraduna zaleto 2018 so pikazaniv
tabeli2.

Tabela 2: Prejemki in izdatki veljavnega in realiziranega proraiuna obiine
za leto 2018

Veljavni
proraiun

Zakljuini
raiun

Bfilanca prihodkov in odhodkov

I. Skupai nrihodki s.004.368 2.899.6r4
Davdni prihodki 2.279.032 2.279.048
Nedavdni prihodki 343.974 322.441
Kapitalski prihodki t07.720 39.804
Transferni prihodki 273.642 258.320
II. Skupai odhodki 3.277.462 3.023.601
Tekodi odhodki 869.t97 788.761
Tekodi transferi 1.638.388 1.5s4.935
Investiciiski odhodki 682.205 592.254
Investicii ski transferi 87.672 87.650
Ill.Proraiuns ki preselek - primqni kliai [.-il.) -273.094 -123.987

Raiun finaninih teriatev in naloib
fV. Prejeta vradila danih posojil in prodaja kapitalskih
deleZev

0 0

V. Dana posoiila in povedanie kapitalskih deleZev 0 0
VI. Saldo raiunaJinaninih terjatev in nalolb (IV. -
V)

0 0

Raiun financirania
YlL Zadol1evanie 180.897 t65.757
VIII. Odpladila dolsa 131.3t7 r30.429
IX Sprememba stanja sredstev na raiunih
Q. +I V. +VI I. - il. -V. -W il. )

-223.514 -88.6s8

X. Neto zadolievanie ffII. - IIIL) 49.s80 3s.328
XL Neto financirani e (VL + WL -Wil. -IX. :-IIL ) 273.094 123.987
Staqie sredslev na raiunu ob koncu obdobia 0 134.85 5

Vir: Zakljudni radun proraduna Obdine Rogatec zaleto 2078

V bilanci prihodkov in odhodkov zakljudnega raduna proraduna zaleto 2018 so bili realizirani
prihodki 2a104.754 EUR (3,5 %) nilji od prihodkov, nadrtovanihzveljavnim proradunom.

Realizirani odhodki so bili niZjiza2\3.86l EUR (7,7 %) ododhodkov, nadrtovanih z veljavnim
proradunom.
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Najvedje odstopanje med veljavnimi in realiziranimi prihodki je nastalo iz naslova manj
realiziranihkapitalskih prihodkov (od prodaje poslovnih prostorov, stavbnih zemlji5d).

Najvedje odstopanje med veljavnimi in realiziranimi odhodki na strani odhodkov je nastalo iz
naslova manj realiziranih investicijskih odhodkov, niljih tekodih transferov in prihrankov pri
tekodih odhodkih.

1.2.3 Informacije o sprejetih proraiunskih aktih

Informacije o sprejemu proradunskih aktov so predstavljene v tabeli 3.

Tabela 3: Sprejem proraiunskih aktov za leto 2018

Akt Spreieto Obiavlieno

Odlok o proradunu 26.1.2017 Uradni list RS, Xt. 5ll7
(3.2.2017)

Odlok o rebalansu proraduna 22.2.2018 Uradni list RS, St. 11/18
(23.2.2018)

Odlok o rebalansu proraduna 24.5.2018 Uradni list RS, 5t. 36118
(30.s.2018)

Zakljudni radun Se ni bil sprqlet

1.2.4 Odgovorne osebe

Za pravilnost poslovanja obdine je odgovoren Zupan. Ta odgovornost vkljuduje tudi
vzpostavitev, delovanje in vzdrLevanje notranjega kontroliranja, povezanega s pravilnostjo
poslovanja.

V obdobju, na katero se nana5a rcvizija, je bil odgovorna oseba Martin Mikolid, univ. dipl. inZ..
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1.2.5 ObrazloLitev revizije

Poslovanje obdine v letu 2018 smo revidirali tako, da smo preverili pravilnost izvr5itve
proraduna in notranji kontrolni sistem zaleto 2018 nanaslednjih segmentih:

- podlage za vodenje poslovnih knjig in vzpostavitev notranjih kontrol

- pravilnost podlag za nastanek odhodkov razliinih vrst stro5kov

- prevzemanje obveznosti, prerazporejanje proraiunskih sredstev, poroianje

- poroianje o realizaciji proraiuna

- kapitalski prihodki

- odhodki za plaiila funkcionarjem

- odhodki zaplaile in druge osebne prejemke Zupana in javnih usluZbencev

- drugi tekoii odhodki

- investicijskiodhodki

- tekoii transferi za ohranjanje in spodbujanj e razvoja kmetijstva in podeielja

- tekoii transferi posameznikom za sofinanciranje vgradnje malih iistilnih naprav

- zadolievanje.

V revizijo so bili vkljudeni poslovni dogodki, ki so se zadeli v letu 2078, ter tudi poslovni
dogodki, ki so se sicer zadeli pred letom, na katero se nana5a r evizija, a so vplivali na poslovanj e
obdine v letu 2018. Pri preizku5anju posamezrtrh zneskov je bilo vpladilo ali izpladilo
obravnavano kot zadnje dejanje v zaporedju med seboj povezanih dejatrj.

Zneski v porodilu so izkazani v EUR (brez stotinov).



2 UGOTOVITVE

2.1 Podlage za vodenje poslovnih knjig in vzpostavitev notranjih kontrol

Finandno poslovodenje obsega vzpostavitev inizvajanje nadrtovanja in izvr5evanja proradunov
in finandnih nadrtov, radunovodenja in porodanj a z namenom dosedi zastavljene cilje ter
zagotoviti, da bodo sredstva zavarovara pred izgubo, o5kodovanji in prevarami. Notranje
kontrole obsegajo sistem postopkov in metod, katerih cilj je zagotoviti spo5tovanje nadel
zakonitosti, preglednosti, udinkovitosti, uspe5nosti in gospodarnosti.

Glavni cilji notranjih kontrol so:

- udinkovito izvajarle nalog proradunskega uporabnika;
- smotma uporaba sredstev ter njihovo varovanje pred izgubo zaradi malomarnosti, zlorab,

slabega upravlj anj a, napak, golj ufij in drugih nepravilnosti;
- poslovanje v skladu z zakoni, predpisi in navodili vodstva'
- zagotavlianje in ohranjanje pravodasnih, celovitih t.. rane'rljivih radunovodskih in drugih
podatkov in informacij ter njihovo po5teno razkrtvanje v porodilih

- zagotavljanle enakih moZnosti in varovanje okolja.

Notranja kontrola je usmerjena v predhodno odobravanje odloditev, zlasti tistih s finandnimi
posledicami in mora biti vkljudena v postopke ter dajatirazumno zagotovilo, da so:

- finandne transakcije v skladu z odobrenim proradunom uporabnika,
- postopki nabave in sklepanja pogodb v skladu zustrezrimi predpisi,
- finandne transakcije utemeljene s pogodbami, ki jih je sklenil proradunski uporabnik ali z
drugimi odloditvami o vodenjujavnih financ ter s splo5no zaven4odimi predpisi in
usmeritvami ter internimi akti poslovodstva

Proradunski uporabnikt razvijejo in sprejmejo sistem za opredeljevanje, ocenjevanje in
obvladovanje tveganj, s katerimi se pri poslovanju soodajo. Proradunski uporabniki zagotovijo
kadrovske in materialne vire ter pogoje za gospodarno, udinkovito in uspeino poslovanje ter
delovanje notranjih kontrol. V ta namen zagotovijo, da:

- se natandno predpi5ejo delovni postopki;
- so interni akti, delovni postopki in organizacijske sheme posproteni;
- so dolodene pristojnosti in odgovornosti delavcev
- radunovodski sistem vkljuduje ustrezne radunovodske kontrole, kot so: primerj ave razlidnih

zapisov iste informacije, preverjanje zaporedjadokumentov in primerjave sklopov razlidnih
dokumentov;

- se redno opravlja ocenjevanje vseh zaposlencev;
- se izvajajo ukrepi, predvideni zaprimer nespo5tovanja usmeritev, postopkov in etidnih

nadel.

Primeri splo5nih tveganj, ki lahko ogrolajo poslovanje in doseganje ciljev proradunskega
uporabnika, so predvsem:



- (ne)primernost kljudnih finandnih/radunovodskih informacij in ostalih informacij za
poslovodenje;

- objava napadnih finandnih in drugih informacij;
- neudinkovito investiranje ali uporaba zastarele tehnologije;
- nepoobla5den dostop do informacijskega sistema;
- neevidentiranje obveznosti;
- neevidentiranj e izplaiiI;
- nepravilna uporaba sredstev.

Obdina ima popisane poslovne procese na podrodju tekodih transferov, priprave proraduna in
zakljudnega raduna in zadolLevanja pravnih oseb javnega sektorja na ravni obdine.

Odredbodajalec za prevzem obveznosti, realizacijo odhodkov in pladila je Lupan Martin
Mikolid.

S sklepom o imenovanju podZupana (z dne 24.10.2014) je bil kot podZupan imenovan Anton
Ro5kar, ki v dasu odsotnosti ali zadrlanosti nadomesda Zupana in opravlja tekode naloge iz
pristojnosti Lupana. Po pooblastilu Zupana podZupan opravlja tudi nekatere naloge iz
pristojnosti Lupana (navedene v sklepu o imenovanju podZupana).

Obdina je neposredni uporabnik obdinskega proraduna in je po Zakonu o radunovodstvu in v
skladu s Pravilnikom o enotnem kontnem nadrtu zaproradun, proradunske uporabnike in druge
osebe jarmegapravarazvr5dena med druge uporabnike enotnega kontnega nadrta.

Obdina uporablja pravilnik o radunovodstvu (z dne 20.8.2002, dopolnitve 30.3.2005,
19.5.2016), ki ureja organizacijo radunovodstva in nadin vodenja poslovnih knjig, nadin
sestavljanja knjigovodskih listin, vrste knjigovodskih listin, odgovornosti za sestavo, gibanje in
kontrolo knjigovodskih listin ter njihovo hranjenje v smislu zahtev 4. dlena Zakona o
radunovodstvu, kakor tudi naloge in organizacijo radunovodstva in odgovornosti poobla5denih
oseb v smislu 52. dlena Zakona o radunovodstvu. Po posamezmh proradunskih podrodjih so
dolodeni skrbniki postavk. V pravilniku je urejeno tudi ravnanje pri popisih sredstev in
obveznosti do virov sredstev ter finandno poslovanje. Priloga pravilnika o radunovodstvu je
seznam usluZbencev, zadolLenih za posamezno proradunsko postavko.

Glavno knjigo obdina vodi s pomodjo radunalniSkega programa podjetja Grad. Program
omogoda izpisovanje proraduna po institucionalni, programski, ekonomski in funkcionalni
klasifikaciji.

Obdina ima svoje procese na posameznih podrodjih dobro informacijsko podprte, kar
zagotavlja zmanj5anje tveganj za nastanek napak.
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2.2 Pravilnost podlag za nastanek odhodkov razliinih vrst stro5kov

V radunovodskih evidencah (glavni knjigi) obdine smo pregledali vse stro5kovne konte.

V radunovodskih evidencahje pri nastanku posameznega odhodka navedeno, za kak5ne vrste
stro5ek gre. Na podlagi nekaj nakljudno izbranih primerov (vrednostno pomembne postavke, ki
ne sledijo dasovnemu zaporedjumesednega nastanka stro5kov) smo preizkusili verodostojnost
nastanka in obrazloLitve odhodka v poslovnih knjigah.

V postopku reviziie smo preverili nakljudnoifuraneprejete radune in druge podlage zanastanek
odhodkov inizpladila.

Cilj je bil ugotoviti, aIi so bili odhodki oziroma pladila obveznosti izvr5eni na pravilnih in
ustrezno odobrenih podlagah: narodilnice, pogodbe, zahtevki, sklepi, obraduni, potni nalogi,
evidence o opravljenem delu, razlidne priloge in podobno.

Cilj je bil preveriti, ali so pred nastankom izpladil izdane narodilnice oziroma sklenjene
pogodbe, izveden postopek za oddajo narodil, preverjene vrednosti, pridobljene ponudbe,
pravilno likvidirane in knjiZene listine ter odobrenapladila.

Raduni za prejeta osnovna sredstva, material in storitve ter potni nalogi in obraduni plad so
ustrezno opremljeni, likvidirani, odobreni in pladani. V vseh primerih izstavljenih narodilnic
oziroma sklenjenih pogodb so bile pridobljene ponudbe. Narodilnice in pogodbe so bile izdane
oziroma sklenjene pred nastankom odhodkov. Narodilnice oziroma pogodbe so podpisane s
strani iupana ali podZupana (v skladu s pooblastilom Zupana v njegovi odsotnosti). Pred
izpladilom so radrmi preverjeni. Postavke so bile zagotovljene v proradunu.

Obdina v vseh primerih nastanka odhodkov za posamezen namen v vi5ini nad 10.000 EUR
(brez DDV) sklene pogodbo, ki vsebuje tudi protikorupcijsko klavzulo.

Obdina zagotavljatudi pri odhodkih zaplade, izdatkihza shrtbena potovanja in druge osebne
prejemke pravilne in ustrezne podlage.

Obdina ima vzpostavljene radunovodske in vodstvene notranje kontrole pri intemih in eksternih
listinah. DolZnosti pri sprejemanju, evidentiranju, odobravanju in pladevanju radunov in drugih
obveznosti so ustrezno razmejene. Prejeti raduni so opremljeni znaro(ilnicami, pogodbamiin
drugimi ustreznimi podlagami, preverjeni in likvidirani s strani skrbnikov, preverjeni in
odobreni s strani Ltpana (podZupana) in preverjeni ter pladani s strani radunovodje. Vse
finandne transakcije so kontrolirane in odobrene s strani Lupana.

Obdina ima svoje procese na posameznih podrodjih dobro informacijsko podprte, kar
zagotavlj a zmanj Sanj e tveganj za nastanek napak.

Obdina je vzpostavila pregleden notranje kontrolni sistem, s katerim je dana podlaga za
pravilnost porabe sredstev.
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2.3 Prevzemanje obveznosti in prerazporejanje proraiunskih sredstev

2.3.1 Sestava in obrazloZitev proraiuna

Proradun je v skladu zZakonomo javnih financah (v nadaljevanju: ZJF) sestavljen iz splo5nega
in posebnega dela, nadrta razvojnih programov ter obrazloLitev. SploSni del proraduna se v
skladu z ZJF, Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinandnih izdatkov in Pravilnikom o
programski klasifikaciji izdatkov obdinskih proradunov sestavi po ekonomski, funkcionalni in
pro gramski klasifikacij i.

Obdina je v okviru proraduna razen sploSnega in posebnega dela proraduna sprejela naslednje
dokumente:

- nadrt razvojnih programov za obdobje 2018 - 202I
- kadrovski nadrt zaleto20lS
- nadrt ravnanja z nepremidnim premoZenjem zaleto 2018
- letni plan vzdrLevanja inrazvojaobdinskih cest zaleto 2018
- letni program za kulturo zaleto 2018
- letni program Sporta zaleto 2018.

Obdina ima v institucionalni in programski klasifikaciji opredeljene naslednje proradunske
uporabnike:

- Obdinski svet
- LtJpan
- Nadzorni odbor
- Obdinska uprava (splo5ne zadeve; komunala, ceste, varnost; gospodarstvo, okolje in

prostor; finance, druZbene dej avnosti;)
- KS Dobovec
- KS Donadka Gora
- KS Rogatec

2.3,2 Nairt razvojnih programov

Po dolodilih 10. dlena ZJF je nadrt razvojnih programov (v nadaljevanju: NRP) sestavni del
proraduna. V prvem odstavku 72. dlena ZJF je dolodeno, da se v nadrtu razvojnih programov
izkazujejo nadrtovani izdatki proraduna za investicije in drLavne pomodi v prihodnjih Stirih
letih, ki so razdlenjeni po posameznih programih neposrednih uporabnikov, po letih, v katerih
bodo izdatki zaprograme bremenili proradune prihodnjih let, in virih financirarya za celovito
izvedbo programov.

V skladu s 7. dlenom odloka o proradunu Lupan lahko spreminja vrednost projektov v nadrtu
tazvojnihprogramov. Projekte, katerih vrednost se spremeni zaved kot 20 %o,morapredhodno
potrditi obdinski svet. Projekti, za katere se zaradi prenosa pladil v tekode leto, zakljudek
financiranja prestavi iz predhodnega v tekode leto, se uvrstijo v nadrt razvojnih programov po
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uveljavitvi proraduna. Novi projekti se uvrstijo v nadrt razvojnih programov na podlagi
odloditve obdinskega sveta.

Obdina je na podlagi sklepov obdinskega sveta v nadrtu rczvojnih programov spremenila
namene porabe na treh proradunskih postavkah v skupni vi5ini 21.786 EUR. V nadrt razvojnih
programov niso bili uvr5deni novi projekti.

Druge spremembe nadrta razvojnihprogramov je obdina opravila na podlagi sklepov Zupana (v
skladu z odlokom o proradunu).

2.3.3 Prerazporejanje proraiunskih sredstev

Po dolodilih prvega odstavka 38. dlena ZJF proru(unskih sredstev ni mogode prerazporejati,
razen pod pogoji in na nadin, ki jih doloda odlok, s katerim se sprejme obdinski proradun.
Prerazporejanje sredstev med Bilanco prihodkov in odhodkov, Radunom finandnih teriatev in
nalolb in Radunom financiranja ni dovoljeno.

Po dolodilih 5. dlena odloka o proradunu zaleto 2018 lahko Lapan na predlog neposrednega
uporabnika neomejeno prerazporedi pravice porabe v posebnem delu proraduna med podrodji
proradunske porabe. Med izvrSevanjem proraduna se lahko s sklepom Lupana o prerazporeditvi
odpre nov konto oziroma poveda obseg sredstev na kontu za izdatke in se odpre nova
proradunska postavka, de pri nadrtovanju proraduna ni bilo mogode predvideti prejemnika
proradunskih sredstev ali nadin izvedbe projektov. Zupan poroda o prenzporejanju pravic
porabe v polletnem in letnem porodilu (zakljudnem radunu).

Preverili smo nakljudno izbrane prerazporcditve proradunskih sredstev. Prerazporeditve so bile
opravljene na podlagi ustreznih sklepov Ltpanain v skladu z dolodili odloka o proradunu.

2.3.4 Oblikovanje in poraba tekoie proraiunske rezerve

V skladu s 43. dlenom ZJF sredstva proradunsk e rezewacije ne smejo presegati 2 Yo prihodkov
iz bilance prihodkov in odhodkov.

V odloku o proradunu in odlokih o rebalansu proraduna obdine je bilo dolodeno, da je med
odhodki proraduna predvidena splo5na proradunska rezewacija v skupni vi5ini 20.2t0 EUp.
(0,6 yo prihodkov) kot nerazporejeni del proradunskih prejemkov zanepredvidene namene, za
katere v proradunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katerc niso zagotovljena
sredstva v zadostnem obsegu.

Sredstva splo5ne proradunskerezewacije so bila uporabljena v znesku 16.506 EUR. O uporabi
sredstev odloda iupanin je o tem porodal obdinskemu svetu.

13



2.3.5 Prevzemanje obveznosti v breme tekoiega leta in prihodnjih let

V skladu s 7. dlenom ZJF se smejo sredstva proraduna uporabljati zanamenq ki so dolodeni v
odloku o proradunu. Uporabniki proradunskih sredstev ne smejo prevzemati na radun
obdinskegaproraduna obveznosti, ki bi presegale zneske, dolodene zzakonomo javnih financah
in obdinskim proradunom.

Ob dina na dan 3 | .12.20 I 8 ni izkazov ala zap adlih nep oravnanih obvezno sti.

Obdina v breme proraduna tekodega leta ni prevzela vi5jih obveznosti, kot so bile dolodene s
proracunom.

Obdina ima opredeljen dovoljen obseg obveznosti, ki jih lahko prevzema v breme proraduna
prihodnjih let, v 6. dlenu odloka o proradunu:

- za investicijske odhodke in investicijske transfere najved 70 Yo pravic porabe, in sicer v
Iefi20l9 45 Yo navedenih pravic porabe in v ostalih prihodnjih letih po 25 %o navedenih
pravic porabe

- za tekode odhodke in tekode transfere najved 40 % pravic porabe (izvzete dolodene
obveznosti, potrebne za operativno delovanje, pogodbe financirane iz namenskih sredstev
EU in drugih namenskih sredstev, obveznosti po najemnih pogodbah)

Obdina prevzete obveznosti nadrtuje v finandnem nadrtu neposrednega uporabnika in v nadrtu
razvojnih programov. Obdina je v letu 2018 vzpostavila evidenco prevzetih obveznosti, ki
zaI$evalo pladilo v prihodnjih letih.

Obdina v breme prihodnjih let ni prevzela vi5jih obveznosti, kot to dovoljuje odlok o proradunu
oziroma z zakonom dolodeni proradunski predpisi.

2.3.6 Poraba in prenos namenskih sredstev v proraiun tekoiega leta

V 4. dlenu odloka o proradunu so poleg namenskih prihodkov, dolodenih v prvem stavku prvega
odstavka 43. dlena ZJF, dolodeni 5e namenski prihodki obdine, ki se v primeru, ko niso
porabljeni v tekodem letu, prenesejo v proradun naslednjega leta.

V skladu s 44. dlenom ZIF se namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu,
prenesejo v proradun tekodega leta.

Obdina vodi evidence o zbranih in porabljenih namenskih sredstvih in o stanjih poroda v sklopu
zakljudnega raduna.

Obdini priporodamo, da stanja neporabljenih namenskih sredstev evidentira tudi v bilanci
stania.
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2,4 Poroianje o realizaciji proraiuna

Struktura in vsebina zakljudnega raduna je dolodenav Zakonu o javnih financah, podrobneje
pa v Navodilu o pripravi zakljudnega raduna dr1avnega in obdinskega proraduna ter
metodologqe za pripravo porodila o doseZenih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih
uporabnikov proraduna.

Zakljadni radun zaleto 2018 sestavlj ajo razensplo5nega in posebnega dela proraduna Se:

- r earizacija nadrta r azv ojnih pro gramov za lero 20 | 8 z obr azroLitv ami
- obrazloZitve vseh delov zakljudnega raduna, bilance stanja in porodila o upravljanju

likvidnosti sistema
- porodilo o doseZenih ciljih in rezultatih
- porodila vseh neposrednih uporabnikov proraduna o realizacrli finandnega nadrta
- porodilo o porabi sredstev proradunskerezewe in splo5ne proradunske rezervacije
- porodilo o rcalizacijinadrtaravnanja z nepremidnim premoZenjem
- porodilo o realizaciji namenskih prejemkov in izdatkov proraduna, lodeno po posameznih

vrstah namenskih sredstev
- podatki o nepladanih terjatvah in obveznostih na dan3l.l2.20l8
- porodilo o prerazporeditvah v proradunu zaleto 20lB
- pregled prevzetih obveznosti v breme proraduna Ieta, za katerega se sestavlja zakljudni

radun in proradunov prihodnjih let
- pregled realizacije odhodkov po funkcionalni klasifikaciji

Proradun za leto 2018 je bil sprejet po sistemu ciljnega nadrtovanja po podprogramih
programske klasifikacije, enako tudi zakljudni radun. Po posameznl.h podprogramih so
navedeni dolgorodni in letni cilji, ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, navezavana
tazvojne programe, odstopanja med nadrtovanimi inrealizfuanimi projektiter razlogiv primerih
neuspe5ne izvedbe ciljev.

Menimo, da je obdina pripravila porodilo o realizaciji proraduna oziromazakljudni radun zelo
skrbno. Zaldjudni radun vsebuje vse podatke in sestavine, ki omogodajo transparenten vpogled
v poslovanje obdine.

2.5 Prihodki obiine

Obdina je v bilanci prihodkov in odhodkov (BPO) zakljudnega raduna proraduna obdine zaleto
2018 izkazala prihodke v znesku 2.899.614 EUR.
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2,5.1 Kapitalski prihodki

Kapitalski prihodki so izkazani v znesku 39.804 EUR in se nana5ajo na prihodke od prodaje
parkimih prostorov (15.150 EUR) in prihodke od prodaje drugih stavbnih zemlji5d (24.654
EUR).

Ravnanje s stvarnim premoZenjem drLave in obdin urejaZakon o stvarnem premoZenju drZave
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, 5t. llll8,79ll8) in na njegovi podlagi sprejeta
Uredba o stvarnem premoZenju drlave in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, St.

3 1/1 8).

Obdina je v sklopu proraduna pripravila nadrt razpolaganja z nepremidnim premoZenjem, ki
vsebuje podatke o predmetih nameravane prodaje, orientacijski vrednosti, metodah prodaje in
ekonomski utemeljenosti za prodajo. Program prodaje je predstavljal podlago za doloditev
vrednosti kapitalskih prihodkov v proradunu.

Cilj revidiranja kapitalskih prihodkov je bil preveriti, ali je obdina pri odtujitvi stvarnega
premoZenja ravnalav skladu s predpisi in nadrtom razpolaganjaznepremidnim premoZenjem.

Preverili smo kapitalske prihodke od prodaje stavbnih zemlji5d v vi5ini 29.742 EUR:

- kupec MTS Mik5a d.o.o. RogaSka Slatina v vi5ini 15.150 EUR

- kupec Petek Proces d.o.o. Rogatec v viSini 14.592 EUR

Za prodajo stavbnih zemlji5d je obdina s kupcema sklenila neposredni pogodbi v skladu z 52.
in 54. dlenom Zakona o stvamem premoZenju dtlave in samoupravnih lokalnih skupnosti in v
skladu z 19. dlenom Uredbe o stvamem premoZenju driave in samoupravnih lokalnih skupnosti
in objavila namero o sklenitvi neposredne pogodbe zaprodajo na svoji spletni strani.

Vse nepremidnine so bile vkljudene v letni na(ri razpolaganja s stvarnim premoZenjem in
ocenjene s strani poobla5dene cenilke.

Kupca sta poravnala kupnino v pogodbenem roku.

2.6 Odhodki obiine

Obdinaje v bilanci prihodkov in odhodkov (BPO) zakljudnegaradunaproraduna obdine za\eto
2018 izkazala odhodke v znesku 3.023.601EUR.
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2.6.1 Osebni prejemki funkcionarjev (razen prejemkov ilapana)

V BPO zakljudnega raduna proraduna obdine za leto 2018 so nadomestila za opravljanje
funkcije podZupana, sejnine svetnikom in dlanom delovnih teles obdinskega sveta, krajevnih
skupnosti ter dlanom drugih obdinskih organov izkazane v skupnem znesku 21.998 EUR, kar
predstavlja 0,7 o6vsehizkazanih odhodkov obdine v letu 2018, in sicer:

- pladilo za nepoklicno opravljanje funkcije podLupanav znesku 12.335 EUR

- sejnine svetnikov obdinskega sveta v znesku 7.099 EUR

- sejnine dlanom odborov in komisij v znesku 711 EUR

- pladila predsednikom krajevnih skupnosti v znesku 1.854 EUR (za vsako KS po 618 EUR)

- sejnine dlanom odbora civilne zaidite v znesku 199 EUR

Obdina za obradun prejemkov funkcionarjev uporablja Pravilnik o pladah in drugih prejemkih
obdinskih funkcionarjev, dlanov delovnih teles obdinskega sveta ter dlanov drugih organov
Obdine Rogatec (Ur. list RS, St. 46107 , ll2l07 ,29118).IzplaiiIane smejo presegati 7 ,5 o/obruto

letne plade Lupana.

V postopku revizije smo preveriliizpladilavseh prejemkov, ki so biliizpladamv mesecih junij
do december 2018.

Razkritja:

- Pladilo za nepoklicno opravljanje funkcije podZupana se v skladu s pravilnikom o prejemkih
obdinskih funkcionarjev obradunava v vi5ini 38. pladnegarczredav skladu s pladno lestvico
javnih usluZbencev. Znadi nepoklicnega opravljanja funkcije podZupan prejema 50 %
pladilo brez dodatka za delovno dobo.

- Pladila sejnin in nagrad predsednikom krajevnih skupnosti so bila izvrSena v skladu s
pravilnikom o prej emkih obdinskih funkcionarj ev.

- Pladila funkcionarjem v letu 2018 niso presegla dovoljenih zneskov glede na letno plado
iupana.
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2.6.2 Plaie in drugi osebni prejemki Lapanarjavnih usluZbencev in javnih delavcev

Odhodki zaplade in druge osebne prejemke so v BPO zakljudnega raduna proraduna obdine za
leto 2018 izkazaniv znesku 330.265 EUR in predstavljajo 10,9 o/o vseh izkazanihodhodkov.

Odhodki zaplade in druge osebne prejemke se nanaSajo na:

- plade in druge prejemke Lupanav znesku 46.845 EUR

- plade in druge prejemke usluZbencev obdinske uprave v znesku 214.018 EUR

- plade in druge prejemke javnih delavcev v znesku 69.402BUF*

Odhodki za stroike dela po posameznih vrstah so prikazani v tabeli 4.

Tabela 4: Odhodki za stroike dela (v EUR)

Vrsta odhodkov za stro5ke dela Znesek v letu
2018

Znesek v letu
2017

Osnovne plade 234.218 249.858
Splo5ni dodatki (delovna doba) rr.954 11.487
Dodatek za uspe5nost 813 254
Regres zaletni dopust 13.552 13J13
Odpravnine 5.t75 0
Jubileine nagrade 722 0
Prevoz na delo 6.056 6.562
Prehrana med delom 11.5t2 13.252
Prispevki za socialno varnost 42.59s 4s.831
Dodatno pokoi ninsk o zav arov anie 3.668 r.478

Skupaj 330.265 342.435

Preverili smo odhodke za stro5ke dela z vidika pravilnosti obradunov in izpladil plad in drugih
osebnih prejemkov v zvezi z zaposlitvijo v skladu z zakonodajo na podrodju plad in drugih
osebnih prejemkov.

Obdina uporablja Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v obdinski
upravi Obdine Rogatec z dne 17.7.2008 (s spremembami in dopolnitvami z dne 3.3.2009,
29.4.2010, 29.t2.2011, r4.r.20r3, 13.1r.2013, 29.9.2014, 24.7.2015. 31.12.2015, 6.2.2017,
4.9.2017 in 1 1.1.2018).

Obdina ima v aktu o sistemizaciji v obdinski upravi sistemiziranih 8,75 delovnih mest (v
sistemizacij i ni zajeto delovno mesto Lupana), od tega:
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- 4,75 uradni5kih delovnih mest (od tega 1 na poloZaju)
- 4 strokovno-tehnidna delovna mesta.

V kadrovskem nadrtu obdine zaleto 2018 je bilo v obdinski upravi nadrtovanih 7,75 delovnih
mest (brez delovnega mesta Lupana). Na dan 3l.l2.20l8je bilo zasedenih 7,25 delovnih mest.
Obdina ni imela zasedenega sistemiziranega delovnega mesta vi5ji svetovalec zagospodarstvo,
okolje in prostor.

V glavni knjigi smo opravili pregled vseh pladnih kontov za celotno leto 2018.

Pregledali smo obradune plad, pladilne liste in sprenmo dokumentacijo k obradunom plat, za
celotno leto 2018, druga izpladilasmo preverili glede na njihov nastanek (regres zaletnidopust,
odpravnine, jubilejne nagrade).

Razkritja:

- Pladni razred htpana je 49 (Zupan VI), funkcijo opravlja poklicno, zato prejema I00 Yo
pladilo.

- Pladni razred direktorice obdinske uprave je na podlagi Uredbe o pladah direktorjev v
javnem sektorju (Ur. list RS, St. 68117) in Pravilnika o uwstitvi delovnih mest direktorjev s
podrodja javne uprave v pladne razrede znotraj razponov pladnih razredov (Ur. list RS, St.
74117) od 1.1.2018 dalje 48.

- V letu 2018 so 4 javne usluZbenke na podlagi Uredbe o napredovanju.javnih usluZbencev v
pladne razrede napredovale za 2 pladna ruzreda. V letu 2018 je I iavna usluZbenka na
delovnem mestu vi5ja svetovalka za proradun in javne finance na podlagi Uredbe o
napredovanju uradnikov v nazive napredovala v vi5ji naziv (v naziv vi5ji svetovalec I). Na
podlagi odlodbe o imenovanju v eno stopnjo vi5ji naziv, aneksov k pogodbam o zaposlitvi
in 1. odstavka 4. dlena Zakona o ukrepih na podrodju plad in drugih stro5kov dela-za leto
2018 in drugih ukrepih v javnem sektorju se je vi5ja plada vsem usluZbenkam pridela
izpla(,ev ati s | .12.20 18.

- Obdina nimaizkazanih stro5kov nadumega dela.

- Delovna uspe5nost iz naslova povedanega obsega dela je bila na podlagi sklepov hupanain
obrazloZenega dogovora o povedanem obsegu dela, sklenjenim med obdino in javno
usluZbenko,izpladanausluZbenki na delovnem mestu vi5ja svetovakazaproradun in javne
finance v vi5ini 20 o/o 

ryene osnovne plade zameseca februar in marec (pregled Radunskega
sodi5da). Dodatek je bil izplatan na podlagi 22.d dlena Zakona o sistemu plad v javnem
sektorju in 5. dlenom Uredbe o delovni uspe5nosti iznaslovapovedarrega obsega za javne
usluZbence in ne prese ga 40 o% sredstev iz prihrankov pri pladah.

- Regres zaletnidopust je bil javnim usluZbencem na podlagi 131. dlena ZDR-I izplatan v
vi5ini minimalne plade. Javni usluZbenci, ki so na dan izpladila regresa prejemali osnorrno
plado, ki ustreza 17. ali niZjemu pladnemu razredu, so v mesecu decembru prejeli poradun
regresa med 1.050 EUR in Ze prejetim regresom na podlagi Dogovora o pladah in drugih
stroSkih dela v javnem sektorju, sklenjenega med Vlado Republike Slovenije in
reprezentativnimi sindikati javnega sektorja (Ur. list RS, st. s0/1s).
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V letu 2018 sta bili obradunani dve odpravnini: ena je bila obradunana in izpladanaob
upokojitvi v skladu s 179. dlenom Zakona za uravnotelerye javnih financ, ena pa je bila
obradunana ob prenehanju dela za doloden das v skladu z 79. dlenom Zakona o delovnih
r azmerjih (izpIa(,ana v letu 20 19) .

V letu 20 1 8 sta bili v skladu s 17 7 . dlenom Zakona za txavnoleZenj e j avnih financ izpladrrni
dve jubilejni nagradi : ena za 1 0 let dela in erra za 20 let dela v javnem sektorju.

Nadomestilo za prehrano je bilo javnim usluZbencem izplad,ano na podlagi 166. dlena
Zakona za uravnoteZenje javnih financ in v vi5ini vsakokrat veljavnih ugotovitvenih
sklepov o viSini regresa zaprehano med delom.

Nadomestilo zaprehrano Zupanu je bilo izpladano skladno z dolodbami 166. dlena Zakona
za uravnoteZenje javnih financ (v vi5ini 3,52 EUR).

Prevoz na delo jebilizpladan javnim usluZbencem skladno z dolodbami 168. do 170. dlena
Zakona za uravnoteZenj e j avnih financ.

Novih zaposlitev za nedoloden das v letu 2018 ni bilo. Opravljeni sta bili dve zaposliwi za
doloden das (nadomeSdanje usluZbenke na star5evskem dopustu in zaposlitev usluZbenca po
upokoj itvi dotedanj ega usluZbenca).

Plade javnih delavcev so obradunane v skladu z Zakonom o urejanju trga dela (Jr. list R.S,
st. 80/10 - 55t17).

2.6.3 Delni tekoii odhodki

Delni tekodi odhodki (tekodi odhodki brez pla(,, prejemkov funkcionarjev in drugih osebnih
prejemkov) so v BPO zakljudnega raduna proraduna obdine za leto 2018 izkazani v znesku
436.498 EUR, kar predstavljal4,4 0/o vseh izkazanihodhodkov v letu 2018.

Delni tekodi odhodki se nana5ajo na naslednje odhodke:

- pisami5ki in splo5ni material ter storitve (62.559 EUR)
- posebni material in storitve (30.741EUR)
- energija, voda, komunalne storitve in komunikacije (74.286 EUR)
- prevozni stro5ki in storitve (6.456 EUR)
- izdatki za sluibenapotovanja (528 EUR)
- tekode vzdrhevanje (176.766 EUR)
- poslovne najemnine (5.400 EUR)
- druge operativne odhodke (31.245 EUR)
- obresti od kreditov (3.601 EUR)
- proradunsko rezervo (44.916 EUR).

V okviru tekodih odhodkov smo preverili nakljudno izbrane posamezne tekode odhodke,
izdatke za slulbena potovanja in uporabo proradunske rezerve.
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2.6.3.1 Izdatki za sluLbena potovanJa

Izdatki za sluLbenapotovanja so izkazani le v vi5ini 528 EUR.

lzdatki za sluLbenapotovanja so bili izvrSeni na podlagi 9. odstavka 166. dlena (dodaten regres
za preltano v primeru trajanja sluZbenega potovanja od 8 do 12 ur) ter 771. do 174. dlena
Zakona za ur av noteZenj e j avnih fi nanc.

Potni nalogi so pravilno izpolnjeni in obradunani, opremljeni s prilogami in pred izpladilom
odobreni.

Ob dina j e zelo v ar dna pri i zdatkih za slulb ena p otovanj a.

2.6.3.2 Oblikovanje in poraba rezerv

V 8. dlenu odloka o rebalansu proraduna IIje dolodeno, da obdina oblikuje proradunsko rezervo
v viSini 44.916 EUR. Zanamene iz 2. odstavka4g. dIenaZJF o porabi sredstev proradunske
rezerve odloda Zwart in o tem poroda obdinskemu svetu.

Stanje sredstev narezervnem skladu na dan 1.1.2018 je bilo izkazano v vi5ini 1.133 EUR. V
letu 2018 je obdina oblikovala rezervo v vi5ini 15.000 EUR, napodlagi sklepa obdinskega sveta
o prerazporeditvi sredstev (z dne L2.4.2018) 5e dodatno rezewo v znesku 29.649 EUR in z
rebalansom 5e sredstva v znesku 267 EUF.. Skupno so torej bila razpoloLljiva sredstva rezerv
v vi5ini 46.049 EUR

V letu 20 1 8 so bila sredstv a rezerv uporablj ena v znesku 45 .413 EUR za stro5ke sanacij plazov
in re5evanja dovoznih poti do stanovanjskih hiS zarudiposledic vetra, sneg4 sneZnih zametov
in plazov.

Preverili smo podlag e za vporabo rezerv. En izvajalec (Dopolnilna dejavost na kmetiji Boris
VreSak Rogatec) je opravljal storitve na podlagi okvirnega sporazuma za opravljarye storitev
zimske sluZbe, sklenjenega v letu 2016 zaobdobje 2017 in2018, enizvajalec (Marijan Bradun
s.p. Roga5ka Slatina) pa je storitve opravil na podlagi ustreznih narodilnic in predradunov.

Stanje sredstev narezervnem skladu na dan 3I.l2.20l8je bilo po porabi izkazano v viSini 637
EUR in preneseno v rezervo obdine zaleto 2019.
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2.6.4 Investicijski odhodki

Investicijski odhodki so v BPO zakljudnegaradunaproraduna obdine zaleto 2018 izkazaniv
znesku 592.254 EUR, kar predstavljalg,6 % vseh izkazanihodhodkov v letu 2018.

Cilj revidiranja odhodkov zainvesticije je preveriti:

- ali so bili odhodki za investicijo nadrtovaniv ruzvojnem programu in proradunu obdine
- ali je bil izvajalec oz. dobavitelj izbranna podlagi veljavnih predpisov o javnem narodanju
- ali je postopek izvajanja investicije potekal v skladu s predpisi in sklenjenimi pogodbami
- ali je obdina izvajalapladila v skladu s predpisi in v skladu s pogodbenimi dolodili
- ali je v primeru sklenjenih aneksov za dodalna dela obdina upo5tevala dolodila predpisov o

javnem narodanju
- ali je obdina pridobila ustrezne garancije
- ali je obdina ustrezno izkazala pridobljene investicije med osnovnimi sredstvi v bilanci

stanja.

V tabeli 5 so prikazani odhodki za investicije, ki so bili preverjeni v revizijskem postopku.

Tabela 5 : Preverjeni investicijski odhodki (v EUR)

Zap.3t. lnvesticija Vrednost odhodkov
v letu 2018

1 Nakup konju5nice poleg muzeja (P asala
d.o.o. Rosa5ka Slatina)

90.000

2. Investicij sk o v zdrZev anje in gradnj a
obdinskih cest (VOC Celie d.d.)

87.605

a
J. Izgr adnj a po staj ali5d a za avto dome (Janko

Orad s.p. Smarie pri Jel5ah)*
60.993

4. Izgradnjaparkiri5da pri GD Donadka Gora
(E6 d.o.o. Celie)

52.7tl

5. Vodovod Donadka Gora- Sveti Jurij (OKP
Roga5ka Slatina d.o.o.)*

46.r31

6. Ureditev ceste na Cerije (JoZef Korez s.p.
Podplat)

18.959

7. Ureditev Sportno rekreacijskih povr5in -
ieri5de zavaie in mod (BSS d.o.o. Lesce)

15.235

8. Nakup radunalni5ke opreme (Pegaz d.o.o.
Velenje)

13.2s2

9. Nakup zemlji5da zaizgradnjo parkiri5da pri
GD Donadka Gora (Kitak)

s.588

10. Proj. dok. zaweditev parkiriSdapri GD
Donadka Gora (Iping d.o.o. Roea5ka Slatina)

3.s14

Skupaj 393.988

*DDV ni obradunan v skladu 276. adlenom ZDDV-|(obdavdljiva dejavnost)
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Preverili smo odhodke za investicije obdine v vrednosti 393.988 EUR, kar predstavlla 66,5 Yo
investicij skih odhodkov.

Gospodarske javne sluZbe oskrbe z vodo in ravnanja z odpadno vodo izvajaiavno podjetje OKP
Roga5ka Slatina v skladu s pogodbo o izvajar4ugospodarskih javnih sluZb in pogodbo o najemu
gospodarske j avne infrastrukture.

Obdina je narodilo za izgradnjo parkiri5da pri GD Donadka Gora, narodilo za izgradnjo
postajaliSda za avtodome in narodilo za investicijsko vzdrlevanje in gradnjo obdinskih cest
oddala na podlagi javnega narodila, objavljenega na portalu javnih narodil. Postopek javnega
narodila za ureditev Sportno rekreacijskih povr5in (igri5de za vaje in mod) je izvedla Obdina
Kozje zara(unnarodnikov treh obdin, med njimi tudizaobdino Rogatec.

Obdina je v vseh primerih z izvajalci sklenila pogodbo oziromajim izstavila narodilnico. V
enem primeru (ureditev ceste na Cerije) je obdina h gradbeni pogodbi (vrednost 14.995 EUR)
z izvajalcem sklenila aneks za ved del (v vrednosti 3.964 EUR), pri demer vrednost dodatnih
del ni presegla 30 Yo vrednosti osnovne pogodbe (95. dlen ZJN-3).

Kondne vrednosti niso odstopale od pogodbeno dogovorjenih vrednosti, dela so bila opravljena
v rokih, dolodenih v osnovnih pogodbah oziroma aneksih o podalj5anju roka, prav tako je v
pogodbah dogovorjen garancijski rok in v primerih kondanj investicij so bile pridobljene
garancije za odpravo napak v garancijskem roku, ko je tako bilo dogovorjeno v pogodbah.

2.6.5 Tekoii in investicijski transferi

Tekodi transferi so v BPO zakljudneg aradunaproraduna obdine zaleto 2018 izkazani v znesku
| .5 5 4.93 5 EUR, kar predstavlja 5 1,4 o% vseh odhodkov.

Tekodi transferi so se nana5ali na pladila:

- posameznikom v znesku 751.755 EUR (pladila za vrtec, regresiranje oskrbe v domovih,
regresiranje prevozov v 5o1o in prehrane udencev in dijakov, drugi druZinski in socialni
transferi po sameznikom)

- nepridobitnim orgarrizac1am v znesku 13I.737 EUR (druStva, politidne stranke)

- v jarrne zavode v znesku 590.274EUP.

- prispevek za zdravstveno zavarcvanje oseb, ki ga pladujejo obdine, v znesku 34.440 EUR

- drugim lokalnim skupnostim v znesku 21.548 EUR

- privatnim podjetjem, zasebnikom in dru5tvom za ohranjanje in spodbuj arye razvoja
kmetijstva in podeZelskih obmodij v znesku 22.g26EIJP*

- javnim agencijam in drugim izvajalcemjavnih sluZb v znesku 2.355 EUR
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Investicijski transferi so v BPO zakljudnega raduna proraduna obdine zaleto 2018 izkazani v
znesku 87.650 EUR, kar predstavlja2,g o/o vseh izkazanih odhodkov.

Investicijski transferi so se v celoti nana5ali na pladila nepridobitnim organizacijam (gasilska
druStva, sofinanciranje sakralnih objektov).

Cilj pregleda tekodih in investicijskih transferov je preveriti, ali je obdina pri dodelitvah
sredstev oziroma sofinanciranjih ravnala v skladu z veljavnimi predpisi s podrodja izvrSevanja
proraduna (merila in kriteriji, razpisi v primerih, ko je to obvezno).

Obdina je sredstva dru5tvom na podrodju Sporta, kulture, turizma, humanitarnih in drugih
dejavnosti dodelila na podlagi pravilnikov in javnih razpisov.

V postopku revizije smo pregledali:

- dodelitev finandnih sredstev za ohranjar4e in spodbuj anje razvoja kmetijstva in podeZelja

- transfere za sofinanciranje malih komunalnih distilnih naprav

2.6.5.1 Tekodi transferi za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetiistva in podeZelja

Obdina je tekode transfere za ohranjanle in spodbujanje rczvoja kmetijstva in podeZelja
nadrtovala v veljavnem proradunu v vi5ini 18.600 EUR. Sredstva so bila rcalizirana v znesku
16.026.

Sredstva so bila rcalizirana na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja
kmetijstva in podeZelja v obdini Rogatec zaprogramsko obdobj e2015 -2020 (Ur. list RS, 5t.
50115,58/15), odloka o proradunu obdine in javnega razpisaza dodelitev finandnih sredstev za
ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podelelja v obdini Rogatec v letu 2018
(Roga5ke novice 1104, 19.1.201 8).

Obdina je sredstva dodelila za naslednje namene:
- posodabljanje kmetijskih gospodarstev v znesku 8.977 EUR (10 upravidenih projektov)
- dejavnost prenosa znarya in informiranja v znesku 838 EUR (KGZ)
- pomod zaizobrailevanje in usposabljanje na podrodju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji v

znesku 800 EUR (4 druStva)
- podpora delovanju dru5tev s podrodja kmetijstva inrazvojapodeleljav znesku 5.411 EUR

(6 dru5tev)

Prijave narazpisje vrednotila komisija za kmetijstvo na podlagi Stevila prispelih popolnih in
upravidenih vlog, viSine upravidenih stro5kov ter vi5ine nzpololljivih razpisanih sredstev ter
maksimalne intenzivnosti pomodi.
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S prejemniki sredstev je obdina na podlagi sklepov o sofinanciraqju programov sklenila
pogodbe, v katerih je navedla vsebino sofinanciranih programov, vi5ino zagotovljenih
finandnih sredstev in pravice ter obveznosti obdine in prejemnikov sredstev glede preverjanja
namenskosti ter pravilnosti porabe sredstev in izvr5itve drugih nalog. Prejemniki po-oei ro
sredstva prejeli na podlagi predloZitve zahtevkov zaizpladila s priloZenimi dokazili (kopije
radunov, potrdila o pladilih radunov, fotografija po izvedbi naloZbe). V nekaj primerih so
prejemniki na podlagi nlljihzahtevkov dobili manj pomodi, kot paje bila <lolodena v pogodbah.

Obdina je tekode transfere za sofinanciranje malih komunalnih distilnih naprav nadrtovala v
veljavnem proradunu v viSini 3.600 EUR. Sredstva so bila rcaliziranarr rtr"sk r 1.237 EUR.

Sredstva so bila realizfuana na podlagi Pravilnika o subvencioniranju nabave in gradenj malih
komunalnih distilnih naprav na obmodju Obdine Rogatec (Ur. list RS, St. 26115 z dne
17 .4.2015), odloka o proradunu obdine in javnega razpisa za dodelitev proradunskih sredstev,
namenjenih zanakttp in vgradnjo malih komunalnih distilnih naprav za stanovanjske objekte
na obmodju obdine Rogatec v letu 2017 in2018 (Roga5ke novice 1058, 3.3.2017, spletnaitran
obdine).

Obdina je na podlagi 1 prispele vloge sredstva dodelila 1 upravidencu v vi5ini 50 Youpravidenih
stroSkov investicije v znesku 1.237 EUR (pogo dba z dne 2.10.2018). Prejemnik sredstev je v
skladu s sklenjeno pogodbo obdini posredoval porodilo o opravljenih prvih meritvah in
obratovalnem monitoringu odpadnih voda.

2.7 ZadolLevanje

Obdina je v 10. dlenu odloka o rebalansu proraduna II za leto 2018 nadrtovala obseg
zadolLevanja obdine in izdanih poro5tev obdine. Obdina se lahko med letom likvidnostno
zadol1i do vi5ine 155.000 EUR. V skladu s 23. dlenom ZFO-I in 56. dlenom ZIPRS17187 se
obdina zadolli pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo do viSine 90.997 EUR, kar
se ne vSteva v najvedj i moLni obseg zadolilevanja obdin. V odloku je tudi dolodeno, da se bo
obdinazapotrebe nakupa objekta v Konjeni5kem centru zadollilado vi5ine 90.000 EUR. Obseg
poro5tev za izpolnitev obveznosti javnih zavodov,javnih skladov in javnih agencij ter javnih
podjetrj ne sme presedi skupne vi5ine glavnic 90.000 EUR, kar pomeni, da sele pravne-osebe
lahko zadolZijo do navedene ga zneska.

Obdina se je v letu 2018 dolgorodno zadolhilapri Delavski hranilnici d.d. Ljubtjanazanakup
nepremidnine (konju5nice) v vi5ini 90.000 EUR pod naslednjimi pogoji: 6-mesedni Euribor *
0 ,80 yo spremenlj iv a, 120 enakih mesednih obrokov, zadr4i obrok zapadev pladilo 3l .10 ,2028).
obdina je kzadolLitvi pridobila soglasje Ministrstva zafrnance.
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Obdina je v skladu s 23. dlenomZFO-Iv letu 2018 najela posojilo pri MGRT v vi5ini 75.757
EUR za investicije (parkiri5de pri GD Donadka Gora, projekt v razvoj turizma). Obrestna mera
zna(a 0 %, posojilo pa se odplada v 10 letih v 18 polletnih obrokih z moratorijem.

Obdina je v letu 2018 odpladala glavnice dolgorodnih kreditov v vi5ini 130.429 EUR.

Po stanju na dan 31.I2.2018je imela obdina izkazane obveznosti iz naslova dolgorodnih
kreditov v vi5ini 1'091.621EUR.

Obdina dolgorodne kredite odpladuje skladno zamortizacijskimi nadrti odpladil kreditov.
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3 zAKLJaCsx

V postopku revizije nismo ugotovili nepravilnosti, ki bi vplivale na pravilnost porabe sredstev.

ObEina ima vzpostavljen udinkovit notranji kontrolni sistem.

Obdina je vzorno pripravila zakljudni radun z obrazlohiwami in transparentno razkrila vse
podatke o poslovanju obdine.

Brigita FrlinNovak, univ. dipl. oec.

DrZavna notranj a revizorka

i
a.ql TF
!a'l { .- |

Porodilo se vrodi:

Obdina Rogatec, ilupan Martin Mikolid
spls
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