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1 UVOD

1.L Pravna podla ga zL 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 2020.

predlog nadrtanotranje revizije je bil potrjen s strani predsednika nadzomega odbora, i'upana

in notranje revizorke dne 9.3.2021.

1. Predmet pogodbe
predmet pogoaUele zagotovitev notranjega revidiranja za poslovno leto 2020, kot neodvisne in

nepristrans[e dejavnosii dajan;a zagotovil in svetovanj a, zasnovane za dodaiat4e vrednosti in

izbolj 5 anj e delovanj a proradunske g a uporabnika'

2. Namen notranje revizije
Namen notranje revizije izhaja iz Mednarodnega okvira strokovnega ravnanja pri notranjem

revidiranju in Usmerit ev za drZavno notranje revidiranje. Namen notranje revizije je krepitev

in zaidita vrednosti proradunskega uporabnlka z zagotavllanjem neodvisnih, nepristranskih in

na podlagi ocene tveganj nadrtovanih storitev dajanja zagotovil in svetovanja, izbolj5evanje

porio,r*3u proradunskega uporabnika, pomod pri uspe5nosti in udinkovitosti upravljanja

We ganj, kontrolnih po stopkov in upravlj anj a proradunske ga up orabnika.

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 nadzot javnih financ pri neposrednih in posrednih uporabnikih.

4. Organ nadzora
Oryaniadzoraje nadzorniodbor obdine, ki je pristoj enzanadziranje javne porabe in nadziranje

pravilnosti in smotmosti poslovanja obdine.

5. PoloZaj notranje revizije
Zwanji izvajalec notranjega revidiranja je funkcijsko neposredno podrejen Zupanu obdine, v

skladu zzahtevami Usmeritev zadrLavno notranje revidiranje pa odgovorna oseba zaizvapnje

notranjega revidiranja uresniduje funkcijske odgovornosti tudi do organa nadzora

proradunskega uporabnika.



6. Pristojnost zunanjega izv ajalca
Pristojnost zunanjegaizvajalcazagotavlja ustrezno podlago za uresnidevanje odgovornosti in
nalog notranje revrzije. Pristojnost zvnaryega izvajalca je pravrca dostopa do vseh
dokumentov, prostorov, sredstev in osebja proradunskega uporabnika ter pravica do vpogleda
v vse podatke, ki so 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 zalttevami Usmeritev za drLavno
notranje revidiranje,

- da z rzvqanjem 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
izvajanja notranjega revidiranja, varuje kot poslovno skrivnost in jih ne razkr:a strankam
zunaj pr orudunske ga upo rabnika,

da o izidih opravljenih poslov dalanja zagotovrl in svetovanja poroda neposredno
predstoj niku proradunske ga uporabnika,

- da v skladu z zakttevami Usmeritev za drLavno notranje revidiranje zagotovi ustrezen sistem
spremljanja tzvajanja 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 revizije,
pripravi posebno porodilo, ki ga v skladu 220. dlenom Pravilnika o usmeritvahza 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
prihodnj eg a leta pripravi letno porodilo notranj ega revidiranj a za tekode leto ter ga posreduj e
predstojniku oz. poslovodnemu organu proradunskega uporabnika ter njegovemu organu
nadzora, z njegovo vsebino pa seznani tudi urad RS za nadzor proraduna,

- da v primeru, ko zunanji izvajalec pri svojem delu ugotovi nepravilnost, ki \<aLe na
povzroditev vedje Skode ali sumi, da gre zakaznivo 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 zahtevami Usmeritev za drLavno notranje revidiranje poskrbi za zagotavljanle
in izboljSevanje kakovosti notranj e revizlje,

- da v primeru uvedbe pregleda skladnosti organiziranosti in delovanja notranje revrzije
proradunskega uporabntka z Usmeritvamr za drlavno notranje revidiranje, ki ga na podlagi
dolodil Zakona o javnih financah izvaja Urad RS za nadzor proraduna, sodeluje z revrzorji
Urada RS za nadzor proraduna in jim pri tem zagotavlja vso dokumentacijo in informacije,
potrebne za uresniditev ciljev pregleda skladnosti"

g Odgovornosti predstojnika proradunskega uporabnika
Zupan obdine je v skladu s 100. dlenom Zakona o javnih financah odgovoren zavzpostavitev
in zagotovitev delovanja notranjega revidiranja v obdini inje odgovoren za obvladovanje vseh
tveganj v obdini, vkljudno z obvladovanjem tveganj prevar.

Lupan zagotovt ustrezno uresniditev ukrepov na podlagi priporodil, podanih s strani
zunanjega tzvaialca v okviru rzvedenega notranjega revidiranja, oz. v nasprotnem primeru
sprej me tve ganj e zar adi neuresniditve priporodil.



9. Notranji nadzor javnih financ
Notranji nadzor javnih financ obsega na enotnih temeljih zasnovan sistem finandnega
poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja pri proradunskih uporabnikih ter
stalno preverjanje tega sistema. Notranji nadzorjavnih financ zagotavlla 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 katerimi zagotovi doseganje ciljev proradunskega uporabnika.
Ti sistemi in postopki skupaj predstavljajo notranji nadzor proradunskih uporabnikov. Naloga
predstojnika oziroma poslovodnega organa je, da vzpostavi uspe5en, udinkovit in gospodaren
sistem notraniih kontrol.

Notranja revrztla ocenjuje izpostavljenost tveganju, ovrednoti ustreznost in uspeSnost kontrol
pri odzivanju na tveganja, ki se nana5a na upravljanje, delovanje in informacijske sisteme
oryanizacije, pri demer upo5teva:

- doseganje strate5kih ciljev organrzacije,

- zanesljivost in neoporednost radunovodskih in poslovnih informacij,

- uspe5nost in udinkovitost delovanja in programov,

- varovanje premoZenj a,

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

Revizijski postopki so obsegali sploSne metode in tehnike, in sicer pridobivanje,
pregledovanj e, anahzirarye, analitidno preiskovanje podatkov, revizijske intervjuje, presojo
podatkov ter dokumentiranj e revizij skih ugotovitev.

Porodilo vsebuje cilje, podrodje in rezultate revidiranja ter priporodila za odpravo
ugolovljenih slabosti.

Revizija je bila opravljena v obsegu oz. na primerih, navedenih v todki 1.2.5 porodila. Pri tem
obstaja tveganje, da pomemben napaden prrkaz ostane neodkrit, vendar menimo, da je
opravljeno revidiranje dobra podlaga zamner4e, pomembne ugotovitve in priporodilav zvezi
s poslovanjem obdine.

Notranjo reviz4o poslovanja Obdine Rogatec za poslovno leto 2020 je
izvqalka storitev notranjega revidiranja proradunskih uporabnikov - vodja
drlavna notranja revizorka Brigita Frlin Novak (certifikat o pridobitvi
notranj i revizor<, Ministrstvo za frnance 5t. 0 1 4-DNR-MF z dne 3 I .1 .2003).

Obdina je k osnutku revizijskega porodila, ki je bil izdan dne 8,4,2021,
popravke, ki smo jih upo5tevali v tem revizijskem porodilu.

opravila zvnanJa
notranje revizije
naziva >drZavni

podala nekatere



1.2 Predstavitev obdine

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 L7.2020 (SURS)

Organi obdine:

o LWan

o podZupani

o obdinski svet

o nadzorni odbor

Obdinska uprava

Statut obdine:

Stevilo kraj evnih skupnosti:

poklicno opravlj anj e funkcij e

1 podZupan (nepoklicno)

12 dlanov

5 dlanov

8 javnih usluZbencev (na dan 31.12.2020)

Uradni list RS 3t.29118

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

- niso samostojne pravne osebe

3.105

V skladu z Odlokom o organizaciji in delovnem podrodju obdinske uprave Obdine Rogatec
(Ur. list RS, St. 16105,541I5),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,
St. 87/15) je ustanovljen medobdinski inSpektorat (z dne 1,12.2015). SedeZ organa je na
sedeZu Obdine Roga5ka Slatina.

Z Odlokom o ustanovitvi skupnega organa obdinske uprave (Ur. list RS, 5t. 76100) je
ustanovljen Skupni organ obdinske uprave za civilno za5dito in poZarno varnost Obdin Smarje
pri Jel5ah, Roga5ka Slatina, Rogatec, Poddetrtek,Kozje in Bistrica ob Sotli. SedeZ organa je
na sedeZu Obdine Smarje pri Jel5ah.

q



I.2.2 Podatki iz veljavnega proraiuna in zakljuinega raiuna proraiuna

Podatki iz veljavnega proraduna in zakljudnega raduna proraduna zaleto 2020 so prikazani v
tabeh2.

Tabela 2: Prejemki in izdatki veljavnega in realiziranega proraiuna obiine
za leto 2020

Veljavni
proraiun

Zakljuini
raiun

Bilanca prihodkov in odhodkov

L Skuoni nrihodki 4.124.228 3.377.097
Davdni prihodki 2.436.862 2.570.274
Nedavdni orihodki 413. 180 3 53.3 01

Kapitalski prihodki t62.rzs 116
Preiete donaciie 0 700
Transferni orihodki 1.1 12.061 452.646

II. Skupai odltodki 4.837.028 3.295.168
Tekod odhodki 937.900 789.169
Tekod transferi 1.687 .296 1.571.552
Investiciisk odhodki 2.169.093 891.'/29
Investicii sk transferi 42.139 42.718
III.Proruiuns ki nreseLek - nrimuni kliui (1.-II") -712.800 81.929

Raiun finaninih teriatev in naloZb
IV. Prejeta vradila danih posojil in prodaja kapitalskih
deleZev

0 0

V. Dana posoiila in povedanie kapitalskih deleZev 0 0

VI. Soldo rniunn finnninih teriatev in noloi,b (lV,-V.) 0 0

Radun financirania
Yll, ZadolLevanie 616.449 65.632
VIII. Odoladila dolsa t56.',l82 156.116

IX. Sprememba stunju sredstev na ruiunilt
il. +IV, +VII. - II - V, -W il, )

-253.133 -8.555

X. Neto zadolievanie (VIL - WI.) 459.667 -90.484
XL NeLo finoncironje (VL+ l/il.-VilL-W.--n.) 7 r 2.800 -81 .929
Stonie sredstev na raiunu ob koncu obdobiu 0 244.578

Vir: Zakljudni radun proraduna Obdine Rogatec zaleto 2020



Prihodki v sprejetem proradunu so se v veljavnem proradunu iz naslova namenskih prihodkov
povedali za 156,017 EUR (preteZno iz naslova predvidenih transfernih prihodkov iz
drLavnega proraduna), v enakem znesku so se tudi povedali odhodki v veljavnem proradunu
(preteZno investicijski odhodki za iste namene).

V bilanci prihodkov in odhodkov zakljudnega raduna proraduna zaleto 2020 so bili realizirani
prihodki 2a147,131 EUR (18,1 %) niZji od prihodkov, nadrtovanih z veljavnim proradunom.

Realizirani odhodki so bili nrLji za 1.541.860 EUR (31,9 yo) od odhodkov. nadrtovanih z
veljavnim proradunom.

Najvedje odstopanje med veljavnimi in realiziranimi prihodki je nastalo iz naslova
nereahziranih kapitalskih prihodkov (od prodaje poslovnih prostorov in zemljiSd) in manj
realiziranih transfernih prihodkov (prejetih sredstev iz drlavnega proraduna za investicije in
tekodo porabo in proradunaEU za strukturno politiko).

Najvedje odstopanje med veljavnimi in rcaliziranimi odhodki na strani odhodkov je nastalo iz
naslova manj oziroma nerealiziranih investicijskih odhodkov (izgradnja skoraj nid
energetskeg a vrtca v Rogatcu),

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 2020

Akt Spreieto Obiavlieno

Sklep o zadasnem financiranju

Odlok o proradunu

17.t2.2019

23.1.2020

Uradni list RS, 3t.79119

Uradni list RS, it. 5120

Zakljudni radun Se ni bil spreiet

1.2.4 Odgovorne osebe

Za pravrlnost poslovanja obdine je odgovoren Zupan. Ta odgovornost vkljuduje tudi
vzpostavitev, delovanje rn vzdrLevanje notranjega kontroliranj a, povezanega s pravilnostjo
poslovanja.

V obdobju, na katero se nana5a revizrja,je bil odgovorna oseba Marlin Mikolid, univ. dipl.
rnL..



1,2.5 ObrazloLitev revizije

Poslovanje obdine v letu 2020 smo revidirali tako, da smo preverili pravilnost izvrsitve
proraduna in notranji kontrolni sistem zaleto 2020 na naslednjih segmentih:

- podlage za vodenje poslovnih knjig, vzpostavitev in delovanje notranjih kontrol

- podlage za nastaneknakljudno izbranrhodhodkov

- sestava proraduna, prevzemanje obveznosti, prerazporejanje proradunskih sredstev,
izvr5evanj e proraduna, porodanj e

- zadoli.evanje in odpladila posojil

- PP 410110, 410640, 42I0I0 - odhodki za pla(,e Lupana,javnih usluZbencev in javnih
delavcev

- PP 420741* Gasilski dom Rosatec

- PP 423fl * Obnovitvena dela ob zunanji schengenski meji

- PP 43l4l8 - Razgledi5de s potjo do Muzeja na prostem

- PP 431712 - Obnova zobne ambulante ZP Rogatec

- PP 431662 - Polnilna postaja za elektridnavozila in vozilo

- PP 431625 - Nakupi kmetijskih, gozdnih in stavbnih zemlji5d

- PP 43I84I - Obnova kulturnega doma Rogatec

- PP 422311 - Rezerva za odpravo posledic naravnih nesred

- PP 422320 - Odprava posledic Skode po naravnih nesredah: obnova velikega
nogometnega igri5da z umetno travo

V revizijo so bili vkljudeni poslovni dogodki, ki so se za(,eli v letu 2020, ter tudi poslovni
dogodki, ki so se sicer zadeli pred letom, na katero se nana5a revizija, a so vplivalt na
poslovanje obdine v letu 2020. Pri preizku5anju posameznih zneskov je bilo vpladilo ali
rzpla(,ilo obravnavano kot zadnje dejanje v zaporedju med seboj povezanih dejanj.

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

8



2 UGOTOVITVE

2,L Podlage za vodenje poslovnih knjig in vzpostavitev notranjih kontrol

Finandno poslovodenje obsega vzpostavitev in izvajanje nadrtovanja in izvr5evanja
proradunov in finandnih nadrtov, radunovodenja in porodanja z namenom dosedi zastavljene
cilje ter zagotoviti, da bodo sredstva zavarovana pred izgubo, oSkodovanji in prevarami.
Notranje kontrole obsegajo sistem postopkov in metod, katerih cilj je zagotovttt spoStovanje
nadel zakonitosti, preglednosti, udinkovitosti, uspesnosti in gospodarnosti.

Glavni cilji notranjih kontrol so:

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

slabega upravljanja, napak, goljufij in drugih nepravilnosti;
- poslovanje v skladu z zakom, predpisi in navodili vodstva.
- zagotavlianje in ohranjanje pravodasnih, celovitih ter zanesl.livih radunovodskih in drugih
podatkov in informacij ter njihovo po5teno razkrivanle v porodilih

- zagolavljanje 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 dajati razumno zagotovilo, da so:

- finandne transakcije v skladu z odobrenim proradunom uporabnika,
- postopki nabave in sklepanja pogodb v skladu z ustreznimi predpisi,
- finandne transakcije utemeljene s pogodbami, ki jih je sklenil proradunski uporabnik ali z
drugimi odloditvami o vodenju javnih financ ter s sploSno zaveztrJodimi predpisi in
usmeritvami ter internimi akti poslovodstva

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

Odredbodaj alec za prevzem obveznosti , realizac4o odhodkov in pladila je Lupan Martin
Mikolid. v dasu odsotnosti ah zadrLanosti nadomesda Zupana podZupan.

Obdina je neposredni uporabnik obdinskega proraduna in je po Zakonu o radunovodstvu in v
skladu s Pravilnikom o enotnem kontnem nadrtu za prorudun proradunske uporabnike in
druge osebejavnega prava razvrsdena med druge uporabnike enotnega kontnega nadfia.

Obdina uporablja pravilnik o radunovodstvu (z dne 20.8.2002, dopolnitve 30.3.2005,
19.5'20\6), ki ureja organizacljo radunovodstva in nadin vodenja poslovnih krjig, nadin
sestavljanja knjigovodskih listin, vrste knjigovodskih listin, odgovorno sti za sestavo, gibanje
in kontrolo knjigovodskih listin ter njihovo hranjenje v smislu zahtev 4. dlena Zal<ona o
radunovodstvu, kakor tudi naloge in organizacijo radunovodstva in odgovornosti poobla5denih
oseb v smislu 52. dlena Zakona o radunovodstvu.



Po posameznih 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 radunalni5kega programa podjetja Grad. Program
omogoda izpisovanje proraduna po institucionalni, programski, ekonomski in funkcionalni
klasifikaciii.

Obdina ima svoje procese na posameznih podrodjih dobro informacijsko podprte, kar
zagotavlj a zmanj 5 anj e tve ganj za nastanek nap ak.

2.2 Pravilnost podlag za nastanek odhodkov

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

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

V postopku revizije smo preverili nakljudno izbrane prejete radune in druge podlage za
nastanek o dhodkov rn rznladrla.

Cilj je bil ugotovitr, ali so bili odhodki oziroma pladila obveznosti izvrSeni na pravilnih in
ustrezno odobrenih podlagah: narodilnice, pogodbe, zahtevkr, sklepi, obraduni, potni nalogi,
evidence o opravljenem delu, ruzhdne priloge in podobno.

Cilj je bil preveriti, ali so pred nastankom rzplad,tl rzdane narodilnice oziroma sklenjene
pogodbe, izveden postopek za oddajo narodil, preverjene vrednosti, pridobljene ponudbe,
pravilno likvidirane in knjiZene listine ter odobrena pladila.

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
tzdane oziroma sklenjene pred nastankom odhodkov, Narodilnice oziroma pogodbe so

podpisane s strani Lupana ali podZupana (v skladu s pooblastilom Zupana v njegovi
odsotnosti). Pred izpladilom so raduni 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 zagotavlja tudi pri odhodkih za pla(,e, izdatkih za sluLbena potovanja in druge osebne
prejemke pravilne in ustrezne podlage.
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eksternih listinah. DolZnosti pri sprejemanju, evidentiranju, odobravanju in pl aruu
radunov in drugih obveznosti so ustrezno razmejene. Prejeti raduni so oprem IZ

Obdina ima vzpostavljene radunovodske in vodstvene notranje kontrole pri inte

narodilnicami, pogodbami in drugimi ustreznimi podlagami, preverjeni in likvidirani s

skrbnikov, preverjeni in odobreni s strani lupana (podZupana) in preverjeni ter pladani s

radunovodje. Vse finandne transakcije so kontrolirane in odobrene s strani Lupana.

ih in

strani
strani

Obdina ima svoje procese na posameznih podrodjih dobro informacijsko pod
zagotavlja zmanj5anje tveganj za nastanek napak.

Obdina je vzpostavila pregleden notranje kontrolni sistem, s katerim je dana podl
pravilnost porabe sredstev.

2.3. Prevzemanje obveznosti, prerazporejanje
izvr5evanj e proraiuna, porodanj e

2.3.I Sestava in obrazloZitev proraiuna

proradunskih sredstev,

Proradun je v skladu z Zakonom o javnih financah (v nadaljevanju: ZJF) sestavljen iz
splo5nega in posebnega dela, nadrla razvojnih programov ter obrazloLitev. Splo5ni 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 programski klasifikacij i.

Obdina je v okviru proraduna razen splo5nega in posebnega dela proraduna z obrazloLitvami
sprej ela naslednj e dokumente:

nadrtrazvojnih programov za obdobje 2020 - 2023
kadrovski nadft zaleto 2020,2021 in2022
nadrt ravnanja s stvarnim premoZenjem zaleto 2020
letni program prodaje obdinskega finandnega premoZenja
letni plan vzdrl.evanjainrazvoja obdinskih cest zaleto 2020
letni program za kulturo zaleto 2020
letni program Sporta zaleto 2020.

Obdina ima v institucionalni in programski klasifikaciji
uporabnike:

opredeljene naslednje proradunske

Obdinski svet
Zupan
Nadzorni odbor
Obdinska uprava (splo5ne zadeve; komunala, ceste,
prostor; finance, druZbene dej avnosti;)
KS Dobovec
KS Donadka Gora
KS Rogatec

vamost; gospodarstvo, okofe in
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2,3.2 Porodanje o realizaciji proraiuna

Struktura in vsebina zakljudnega raduna je dolodena v Zakonu o javnih financah, podrobneje
pa v Navodilu o pripravi zakljudnega raduna dri.avnega in obdinskega proraduna ter
metodolog4e za pripravo porodila o doseZenih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih
uporabnikov proraduna.

Zakljudni radun zaleto 2020 sestavljajo ruzen splo5nega in posebnega dela proraduna 5e:

- reahzacijanadfiarazvojnih programov zaleto 2020 z obrazloZitvami
- obrazloZitve vseh delov zakljudnega raduna, bilance stanja in porodila o upravljanju

likvidnosti sistema
- porodilo o doseZenih ciljih in rezultatih
- ocena delovanja sistema notranjega finandnega nadzora
- porodila vseh neposrednih uporabnikov proraduna o rcahzac1t finandnega nadrta
- porodilo o porabi sredstev proradunskerezerve in sploSne proradunske rezervacije
- porodilo o prerazporejanju proradunskih sredstev
- porodilo o realizaciji nadrta ravnanja z nepremidnim in premidnim premoZenjem
- porodilo o rcahzaciji namenskih prejemkov in rzdatkov proraduna, lodeno po posameznih

vrstah namenskih sredstev
- podatki o nepladanih terjatvah in obveznostih na dan 31 .12.2020
- pregled prevzetih obveznosti v breme proraduna Ieta, za katerega se sestavlja zakljudni

radun in v breme proradunov prihodnjih let
- pregled rcahzaclje odhodkov po fuirkcionalni klasifikaciji

Proradun za leto 2020 je bil sprejet po sistemu ciljnega nadrtovanja po podprogramih
programske klasifikacije, enako tudi zakljudni radun. Po posameznih podprogramih so
navedeni dolgorodni in letni cilji, ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, navezavana
razvojne programe, odstopanja med nadrtovanimi in reahziranimi projektr ter ruzlogr v
primerih neuspe5ne izvedbe ciljev.

Menimo, da je obdina pripravila porodilo o realizactji proraduna oziroma zakljudni radun zelo
skrbno, Zakljudni radun vsebuje vse podatke in sestavine, ki omogodajo transparenten
vpogled v poslovanje obdine.

2.3.3 Nairt razvojnih programov

Po dolodilih 10. dlena ZJF je nadrt razvojnih programov (v nadaljevanju: NRP) sestavni del
proraduna. V prvem odstavku 12. (Iena ZJF je dolodeno, da se v nadrtu ruzvojnlh programov
rzkaz''t1ejo nadrtovani izdatki proraduna za investicije in drLavne pomodi v prihodnjih Stirih
letih, ki so razdlenjeni po posameznihprogramih neposrednih uporabnikov, po letih, v katerih
bodo izdatkr zaprograme bremenili proradune prihodnjih let, in virih financiranja za celovito
izvedbo programov.
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V skladu s 7. dlenom odloka o proradunu Zupan lahko spreminja vrednost projektov v nadrtu
razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za ved kot 20 Yo, mora
predhodno potrditi obdinski svet, razen v primeru, ko se spremeni nadrt razvojnihprogramov
za projekte, ki so sofinancirani iz dtLavnega proraduna oziroma evropskih sredstev in se
sprememba izvede v primeru uskladitve NRP zaradi drpanja drZavnih oziroma evrgpskih
sredstev. Projekti, za kaIerc se zaradi prenosa pladil v tekode leto, zakljudek finanofuanja
prestavi iz predhodnega v tekode leto, se uvrstijo v nadrt razvojnih programov po uveljavitvi
proraduna. Novi projekti se uvrstijo v nadrt razvojnih programov na podlagi odloditve
obdinskega sveta.

Obdina je na podlagi sklepov obdinskega sveta in sklepov o povedanju prihodkov iz
namensko pridobljenih sredstev v nadrt razvojnih programov uvrstila, povedala proradunska
sredstva oziroma menjala vire financiranja pri naslednjih prograrnih:

- Obnova kulturnega doma Rogatec (lastna sredstva in sredstva iz drtavnega proraduna)
- Gasilski dom Rogatec (menjava vira financiranja)
- Obnovitvena dela ob zunanji schengenski meji * nadzor drLavne meje (namenska sredstva

iz dr Lav ne ga pro raduna)
- Sanacijaplazu na cesti JP 858381 Paulovid - Pecigos (namenska sredstva tz drLavnega

proraduna)
- Sanacij aplazu Matej - Gornja vas (namenska sredstvaiz drLavnega proraduna)
- Nakup elektridnegavozila(sredstva Ekosklada).

Druge spremembe nadrta razvojnih programov je obdina opravila na podlagi sklepov Lupanav
skladu z odlokom o proradunu.

2.3.4 Prerazporejanje proradunskih sredstev

Po dolodilih prvega odstavka 38. dlena ZJF prorudunskih sredstev ni mogode prerazporejati,
ruzen pod pogoji in na nadin, ki jih doloda odlok, s katerim se sprejme obdinski proradun.
Prerazporejanje sredstev med Bilanco prihodkov in odhodkov, trl"adunom finandnih teriatev in
naloZb in Radunom financiranja ni dovoljeno.

Po doiodilih 5. dlena odloka o proradunu lahko Lupan na predlog neposrednega uporabnika
neomejeno prerazporedi pravice porabe v posebnem deh: proraduna med podrodji
proradunske porabe. Med izvrsevanjem proraduna se lahko s sklepom hupana o
prerazporeditvi odpre nov konto oziroma poveda obseg sredstr:v na kontu za rzd,atke in se
odpre nova proradunska postavka, de pri nadrtovanju proraduna ni bilo mogode predvideti
prejemnika proradunskih sredstev ali nadin izvedbe projektov. Lupan poroda o
pretazpotejanju pravic porabe v polletnem in letnem porodilu (zakljudnem radunu).

Preverili smo nakljudno izbrane prerazporeditve proradunskih sredstev. Prerazporeditve so
bile opravljene na podlagi ustreznih sklepov Lupanain v skladu z: dolodili odloka o proradunu.
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2.3.5 Oblikovanje in poraba tekoie proraiunske rezerve

V skladu s 43. dlenom ZJF sredstva tekode proradunske rezewe (splo5ne proradunske
rezervac4e) ne smejo presegati 2 Yo prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

V 8. dlenu odloka o proradunu proraduna obdine je dolodeno, da je med odhodki proraduna
predvidena splo5na proradunska rczervacija v skupni vi5ini 10.000 EUR (0,3 % prihodkov)
kot nerazporejeni del proradunskih prejemkov za nepredvidene namene, zakaterc v proradunu
niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere niso zagotovljena sredstva v zadostnem
obsegu.

Sredstva splo5ne proradunske rczervacrje so bila uporabljena v znesku 9.701 EUR (od tega za
obnovo zobne ambulante 3.820 EUR, za druge namene so bila uporabljena sredstva manjSih
vrednosti). O uporabi sredstev odloda Lupan in je o tem v obrazloLitvah zakljudnega raduna
porodal obdinskemu svetu.

2.3.6 Prevzemanje obveznosti v breme tekoiega leta in prihodnjih let

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

Obdina na dan 3I.12.2020 ni rzkazovalazapadhh neporavnanih obveznosti.

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

proradunom.

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

- za investicijske odhodke in investicijske transfere najved 70 Yopravic porabe, in sicer v
letu2021 45 o/o navedenih pravic porabe in v ostalih prihodnjih letih po 25 o/o navedenih
pravic porabe

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

Obdina prevzete obveznosti nadrtuje v finandnem nadrtu neposrednega uporabnika in v nadrtn
ruzvojnrh programov. Obdina ima vzpostavljeno evidenco prevzetih obveznosti, ki zahtevajo
pladilo v prihodnjih letih.
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Obdina je pripravila porodilo o prevzemu obveznosti v breme lela 202I in v breme leta 2022
posebej za tekode odhodke in transfere, investicijske odhodke in transfere in obveznosti iz
naslova zadolLevanja (glavnica in obresti).

Obdina je v breme lela 2021 prevzela obveznosti za tekode odhodke in transfere v vi5ini
119.391 EUR, investicijske odhodke in transfere v vi5ini 324.081 EUR in obveznosti iz
naslova zadollevanja v vi5ini 152.357 EUR.

Obdina je v breme Ieta 2022 prevzela obveznosti za Ieko(e odhodke in transfere v vi5ini
74.159 EUR, investicijske odhodke in transfere v vi5ini 0 EUR in obveznosti iz naslova
zadolLevarya v vi5ini 159.334 EUR.

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

2,3.7 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 (pol,ana taksa,
koncesijska dajatev za tajnostno gospodarjenje z divjadjo), ki se v primeru, ko niso
porabljeni v tekodem letu, prenesejo v proradun naslednjega leta.

V skladu s 44. dlenom ZJF 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 je o stanjih porodala v
obr azlo Litvah zaklj udne ga raduna.

Na dan 3L12.2020 je zna5alo stanje neporabljenih namensko pridobljenih sredstev 36.784
EUR iz naslova okoljskih dajatev za onesnalevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.
Obdina je neporabljena sredstva prenesla v proradun leta 2021 inje imela tudi zagotovljena
fi nandna sredstva za ta namen.

2.4 ZadolL,evanje in odplaiila kreditov

Obdina je v 10. dlenu odloka o proradunu nadrtovala zadolLevanje obdine v vi5ini 616.450
EUR. V skladu s 23 . dleno m ZFO-I se obdina zadolLi pri Ministr stvu za gospodarsk i ruzvoj in
tehnologijo do viSine 65.632 EUR, kar se ne vSteva v najvedji moLni obseg zadolLevanja
obdin. Za investicijo Izgradnja skoraj nid energetskega vrtca v Rogatcu se lahko obdina
zadolLi do viSine 550.818 EUR.
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Obdina je v 1 1. dlenu odloka dolodila, da ne bo dala poro5tev za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij. Posredni uporabniki obdinskega
proraduna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je obdina ter druge pravne osebe, v katerih
ima obdina prevladujod vpliv, se lahko s soglasjem obdinskega sveta zadolZijo do skupne
vi5ine 100.000 EUR, ne smejo paizdajati poro5tev.

Obdina je v 12. dlenu odloka dolodila, da se za potrebe upravljanja obdinskega dolga lahko
zadolLi do viSine 163.000 EUR.

Obdina se je v letu 2020 za potrebe upravljanja obdinskega dolga (refinanciranje obstojedih
kreditov z ugodnejSim kreditom) dolgorodno zadolLilapri Delavski hranilnici d.d. Ljubljana v
vi5ini 162.748 EUR pod naslednjimi pogoji, 6-mesedni Euribor + 0,52 oA, 60 enakih mesednih
obrokov, zadryr obrok zapade v pladilo 3I.3.2025). Obdina jek zadolLitvi pridobila soglasje
Ministrstva za frnance.

Obdina je v skladu s 23. dlenom ZFO-1 v letu 2020 nqela posojilo pri MGRT v viSini 65.632
EUR za investicije pod naslednjimi pogoji: obrestna mera zna5a 0 %, posojilo pa se odplada v
10 letih v 18 polletnih obrokih z moratortjem 2 let.

Obdina je v letu 2020 odpladala glavnice dolgorodnih kreditov v viSini 156.116 EUR.

Po stanju na dan 3L12.2020 je imela obdina izkazane obveznosti iz naslova dolgorodnih
kreditov v vi5ini 992.080 EUR.

Zadoli,enost obdine ne presega omejitev, dolodenih v 10.b dlenu Zakona o financiranju obdin.
Obdina dolgorodne kredite odpladuje skladno z amortizacijskimi nadrti odpladil kreditov.

2.5 Odhodki obdine

Obdina je v bilanci prihodkov in odhodkov (BPO) zakljudnega raduna proraduna obdine za
leto 2020 izkazala odhodke v znesku 3.295.168 EUR.

2.5.1 PP 410110,410640,421010 - odhodki za plaie Zupana, javnih usluZbencev in
javnih delavcev

Odhodki za pla(,e in druge osebne prejemke so v BPO zakljudnega raduna proraduna obdine
za leto 2020 tzkazani v znesku 363.504 EUR in predstavljajo 11,0 % vseh izkazanth
odhodkov.

Odhodki zaplai,e in druge osebne prejemke se nana5ajo na:
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plade in druge prejemke Lupanav znesku 46322 EUR (v letu 2019 v znesku 46.278 EUR)

plade in druge prejemke usluZbencev obdinske uprave v znesku 244.45g EUR (v letu2019
v znesku 224.219 EUR)

plade in druge prejemke iavnih delavcev v znesku 72.724 EUR (v letu 2019 v znesku
e4.047 EUR)

odhodki za stroske dela po posameznih vrstah so prikazani v tabeli 4.

Tabela 4"' Odhodki za stroike dela (v EUR.)

Vrsta odhodkov za stro5ke dela 2020 2019

Osnovne plade 263.286 262.187
Dodatek za delovno dobo r 3.900 12.193
Dodatek za delo v posebnih pogojih (Covid-19) 722 0
.Delovna uspe5nost - povedan obseg dela Ls 16 1 .105
Nadurno delo r21 0
Regres zalelni dopust 14.172 1 5 .823
Odpravnine 0 t27
Jubilejne nagrade 433 0
Prevoz na delo 3.950 6.936
Prehrana med delom I 1.908 12.865
Prispevki za socialno varnost 49.1s0 48.594
qg4q@o pokojni nsko zavarovan je 4.346 4.1r4

Skupaj 363"504 364.544

Preverili smo odhodke za stroSke dela zvidikapravilnosti obradunov in izpladil plad in clrugih
osebnih prejemkov v zvezi z zaposlitvijo v skladu z zakonodajo na podrodju ptue in Orugitr
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.t2.201r, 14,r.2073, 13.11.2013,28.8.2014,24.7.2075. 31. 12.2015. 6,2.2017^
4 ,9 ,2077 , I LI .2019 , t7 .L2079 , 1 .4 .2019 , 30 .1 .2020) .

Obdini priporodamo, da pripravi in sprejme distopis akta o notranji organizacrji in
sistemizacij i delovnih mest.
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Obdina ima v aktu o sistemizaciji v obdinski upravi sistemiziranih 9 delovnih mest (v
sistemizacij t nt zajeto delovno mesto Zupana), od tega:

- 4,75 uradni5kih delovnih mest (od tega 1 na poloZaju)
- 4,25 strokovno-tehnidna delovna mesta.

V kadrovskem nadrtu obdine za leto 2020 je bilo v obdinski upravi nadrtovanih 8 delovnih
mest (brez delovnega mesta Lupana). Na dan 31.12.2020 so bila zasedena vsa nadrtovana
delovna mesta. Obdina ni imela zasedenega sistemiziranega delovnega mesta vi5ji svetovalec
za gospodarstvo, okolje in prostor.

V glavni knjigi smo opravili pregled vseh pladnih kontov za celotno leto 2020.

Pregledali smo obradune plad, pladilne liste in spremno dokumentacijo k obradunom pla(, za
mesece marec, oktober in november 2020, druga izpla(,ila smo preverili glede na njihov
nastanek.

Razkritja:

Pladni razred Lupana je 49 (Lupan VI), funkcijo opravlja poklicno, zato prejema I00 %
pladilo,

Pladni razred direktorice obdinske uprave je na podlagi Uredbe o pladah direktorjev v
javnem sektorju (Ur. list RS, St. 68lll) in Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev
s podrodja javne uprave v pladne razrede znotraj razponov pladnih razredov (Ur. list RS,
3t.74117) od 1.1.2018 dalje 48.

V letu 2019 je v skladu z Uredbo o napredovanju javnih usluZbencev v pladne razrede
napredovala 1 usluZbenka za dva pladna razreda (prvid izpladilo pri pladi za mesec
december 2079, torej od 1.1.2020 dalje).

Delovna uspe5nost iz naslova povedanega obsega dela je bila na podlagi sklepov Lupana
in dogovorov o povedanem obsegu dela, sklenjenim med obdino in javnimi usluZbenci,
obdasno izpla(,ana zaposlenim v vi5ini 20 % njihove osnovne plade. Dodatek je bil
tzplalan na podlagi 22.d dlena Zakona o sistemu plad v javnem sektorju, Uredbo o delovni
uspe5nosti rz naslova povedanega obsega za javne usluZbence in 5. dlenom Zakona o
ukrepih na podrodju plad in drugih stroSkov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021
ter izrednt uskladitvi pokojnin.

Na podlagi 23. ilena ZSPJS in 39. dlena Kolektivne pogodbe za javni sektor je bil
izpla(,an dodatek zanevarnost in posebne obremenitve oziroma delo v rizidnih razmerahv
viSini 65 % urne postavke osnovne plade za vre, ki so jih zaposleni opravili v tekn
epidemije Covid-19. Lupanje s sklepom usluZbencem odredil delo v izjemnih okoliSdinah
(navedene naloge v sklepu) in s sklepom odredil izplaillo dodatka. Dodatek v skupnem
znesku 722 EUP* bruto je brl izpla(,an za mesece marec, april in maj (poradun). Obdina je
sredstva zarzpla(an dodatek prejela rz driavnega proraduna. V drugem valu epidemije (do
konca leta2020) obdina nt rzpla(,ala tovrstnega dodatka.
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Regres zaletni dopust je brlizpla(,anLupanuin javnim usluZbencem na podlagi 131. dlena
ZDR-1 tzpla(,anv vi5ini minimalne plade.

Nadomestilo za prehrano je bilo javnim usluZbencem izpladano na podlagi 166. dlena
Zakona za uravnotei,enie javnih financ in v vi5ini veljavnega ugotovitveniga sklepa o
vi5ini regresa zaprehrano med delom.

Nadomestilo za prehrano Zupanu je bilo izpladano skladno z dolodbami 166. clena
ZakonazauravnoleZenje javnih financ (v vi5ini 3,52 EUR).

Prevoz na delo je bil rzplalan javnim usluZbencem skladno z dolodbami 168. clo 170"
dlena Zakona za ut av noteZenj e j avnih fi nanc.

Plade javnih delavcev so obradunane v skladu z Zakonom o urejanju trga dela (Ur. list RS,
st. 80/10 - s5t17).

V letu 2020 ni bilo novih zaposlitev na delovnih mestih iavnih usluZbencev.

2.5.2 PP 420741- Gasilski dom Rosatec

Odhodki na PP 42074I - Gasilski dom Rogatec so izkazani v znesku 111.741 EUR, in sicer:

- novogradnje v znesku 89.878 EUR
- investicijski nadzor v znesku 1.000 EUR
- druga projektna dokumentacija v znesku 1 1.285 EUR
- pladila drugih storitev in dokumentacije v znesku 9.577 EUR

Obdina je v veljavnem nadrtu razvojnrhprogramov, potrjenem s strani obdinskega sveta z dne
11.6.2020, imela predvidena sredstva za projel<t Gasilski dom Rogatec za leto 2020 v vi5ini
119.560 EUR (od tega lastna sredstva v vi5ini 96.637 EUR in sredstva iz drLavnega proracuna
v vi5ini 22.923 EUR) in za leto 2021 sredstva v vi5ini 163.000 EUR (od tega lastna sredstva v
viSini 30.033 EUR in sredstva iz drLavnega proraduna v vi5ini r32.96,7 EUR).

Na podlagi sklepa o zadetku postopka javnega narodila (z dne 31.7.2020)je bila ocenjena
vrednost javnega narodila zarzvedbo gradnje Gasilskega doma Rogatec v vijini 256.568 EUR
z DDV. Na podlagi objave javnega narodila male vrednosti v skladu s 47. dlenom zakona o
javnem narodanju je obdina z obvestilom o zawnitvi ponudb z, dne 20.8.2020 zavrnila vse 3
prispele ponudbe kot previsoke in ponudnike obvestila o konkurendnem postopku s pogajanji
napodlagi b. todke 1. odstavka 44. dlenazJN-3.

Obdina je s sklepom o zadetku konkurendnega postopka s pogajanj i z dne 24.8.2020 povabila
vse 3 zavrnjene ponudnike k oddaji nove ponudbe. Pomrdbo sta oddala 2 ponudnika. V skladu
z odloditvijo o oddaji javnega narodila z dne 2.9.2020 je bil izbran 

".norr.ro 
najugodnej5i

rzvajalec in sicer GES d.o.o. celje (ponudba v visini 356.t00 EIJR).
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Obdinski svet je s sklepom z dne 2.9,2020 povi5al sredstva v veljavnem nadftu razvojnih
programov zaprojekt Gasilski dom Rogatec zaleto 2021, in sicer rz zneska 163.000 EUR na
263.331 EUR (od tega so se lastna sredstva povi5ala iz 30.033 EUR na 130.364 EUR,
sredstva iz drLavnega proraduna so ostala nespremenjena v viSini 132.967 EUR).

Pogodba z rzbranrm rzvajalcem v vrednosti 356.900 EUR z DDV je bila sklenjena dne
30.9.2020. Kot rok izvedbe je bil doloden mesec mq 202I.Izvajalecje moral do 30.10.2020
izvr5iti dela v vi5ini vsaj 88.555 EUR zaradi kori5denja nepovratnih sredstev po 23. dlenu
ZFO-I, Obdina je imela zagotovljena sredstva v proradunu za leto 2020 v viSini 96.569 EUR,
kar je pomenilo, da lahko do tega zneska plada v letu2020, vse ostalo pa v letu 202I.

Obdina je pridobila garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v vi5ini 17 .845 EUR z
velj avnostj o do 30.6.2021 .

V letu 2020 je obdina izvajalcuplahla 1. zadasno situacijo v znesku 89.879 EUR.

V pogodbije dolodenagaranctlazaodpravo napak v vi5ini 5 % kondne obradunske vrednosti
za obdobje 5 let in i5 dni.

Investicijskrnadzor, projektna in druga dokumentacija ter storitve so bili izvr5eni in pladani
rzvajalcem na podlagi predlogov za izdajo narodilnic, narodilnicah in pogodbah z izvajalci. V
primerih vedjih vrednosti je obdina narodilo oddala na podlagi ved prejetih ponudb.

2,5.3 PP 421317 - Obnovitvena dela ob zunanji schengenski meji

Odhodki na PP 421317 - Obnovitvena dela ob zunanji schengenski meji so rzkazam v znesku
69.475 EUR. in sicer:

- investictlsko vzdrlevanje in obnove na podrodju komunale, ceste v znesku 47.905 EUR
- ureditev javne razsvetllave v znesku 21.570 EUR

Obdina je dela rzvajala na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije z dne 2.7.2020, da
obdinam na zunanji schengenski meji prrzna del stro5kov, ki so nastali zaradi povedanega
nadzora drZavne meje. V skladu zrazdehlnrkom vlade je Obdina Rogatec od 2.800.000 EUR
pridobila 69.490 EUR.

Obdinski svet je s sklepom z dne 23.9,2020 povedal proradun, in sicer prejemke in rzdatke tz
namenskih prejemkov v znesku 69.490 EUR. V sklepu je bila predvidena poraba sredstev v
znesku 47.490 EUR za investicijsko vzdrLevanle in obnovo cest in v znesku 22.000 EUR za
ureditev j avne razsvetlj ave.

Obdina je izvqalca za obnovo cest izbrala po evidendnem postopku na podlagi treh
pridobljenih ponudb. Pogodba je bila sklenjenaznajugodnej5im izvajalcemVOC d.o.o. Celje
dne 7.10.2020 v vrednosti 39.240 EUR z DDV, rok dokondanja je bil doloden 30.10.2020. Z
ugotovitvenim aneksom z dne 26.10.2020 se je vrednost pogodbe na podlagi zakljudene
knjige obraduna rzmer v viSini rczlike med dejansko izvedenimi kolidinami in predvidenimi
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kolidinami poviSala za 8.665 EUR na vrednost 47.905 EUR. Dela so bila dokondana v
pogodbenem roku in obradunana v pogodbeni vrednosti.

Obdina je rzvaialca za ureditev javne razsvetljave tzbrala po evidendnem postopku na podlagi
3 zahtevanih in 2 pridobljenih ponudb" Pogodba je bila sklenjena z najugodnej5im izvajalcem
ZGM d.o.o. RogaSka Slatina dne 6.10.2020 v vrednosti20.982 EUR z DDV, rok dokondanja
je bil doloden 15.1I.2020. Dela so bila dokondana v posodbenem roku in obradunana v
pogodbeni vrednosti.

2.5.4 PP 431418 - Razgledi5de s potjo do Muzeja na prostem

Odhodki na PP 43I4I8 - Razgledi5de s potjo do Muzeja na prostem so izkazani v znesku
49.323 EUR, in sicer:

- novogradnje v znesku 48.591 EUR
- druga projektna dokumentacija v znesku 732 EUR

Obdina je gradnjo razgledi5da v sklopu Muzejana prostem in ureditev dostopnih poti razdelila
na dva sklopa:

- sklop 1: Izvedba pe5poti do razgledi5da
- sklop 2: razgledi5de

Obdina je k oddaji ponudb po evidendnem postopku povabila 7 podjetij. Na podlagi 3
pridobljenih ponudb je obdina dne ll,6.2020 sklenila pogodbo z najugodnejSim izvajalcem
GES d.o.o. Celje.

Vrednost pogodbe je znaiala 48.626 EUR z DDV, rok dokondanja je bil doloden 1.9.2020.
Dela so bila dokondana v pogodbenem roku in obradunana v vrednosti 48.59i EUR.

Obdina je pridobila garancijo za odpravo napak v vrednosti 2.431 EUR z veljavnostjo do
29 .9 .2025 (Zav arov alnica Tri glav).

2.5.5 PP 431712 - Obnova zobne ambulante ZP Rogatec

Odhodki na PP 43Il12 * Obnova zobne ambulante ZI'Rogatec so izkazani v znesku 56.820
EUR, in sicer:

- investicijsko vzdrZevanje in izbolj5ave v znesku 56.820 EUR
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Obdina je na podlagi 3 pridobljenih ponudb po evidendnem postopku dne 22.4.2020 sklenila
pogodbo z drugim najugodnejSim izvajalcem GES d.o.o. Celje (prvi najugodnejSi ponudnik je
odstopil)"

Vrednost pogodbe je znalala 52.888 EUR z DDV, rok dokondanja je bil doloden 25 dni od
uvedbe v delo (uvedba v delo z dnem 24.4.2020). Z dodatkom k pogodbi z dne 7.5,2020 jebll
rok dokondanja podaljSan do 20.6.2020. Z ugotovitvenim dodatkom k pogodbi z dne
23.6.2020 se je vrednost pogodbe na podlagi zakljudene knjige obraduna izmer v vi5ini razlike
med dejansko izvedenimi kolidinami in predvidenimi kolidinami povi5ala 2a3.931 EUR na
vrednost 56.820 EUR. Dela so bila dokondana v pogodbenem roku in obradunana v
pogodbeni vrednosti.

Obdina je pridobila garancijo za odpravo napak v vrednosti 2.84I EUR z veljavnostjo do
4.7 .2025 (Zav ar ovalnica Triglav).

2.5.6 PP 431662 - Polnilna postaja za elektriina vozila in vozilo

Odhodki na PP 431662 - Polnilna postaja za elektridnavozila in vozilo so rzkazani v znesku
54.236 EUR, in sicer:

- nakup ar,'tomobilov v znesku 37.739 EUR
- nakup druge opreme in napeljav v znesku 14.244BUP.
- pladila drugih storitev in dokumentacije v znesku 2.253 EUR

Nakup avtomobila

Na podlagi sklepa o zadetku postopka javnega narodila z dne IL2.2020 je bila ocenjena
vrednost javnega narodila v vi5ini 32.060 EUR z DDV. Na podlagi objave javnega narodila
male vrednosti v skladu s 47. dlenom zakona o javnem narodanju, zapisnika o odpiranju
ponudb in porodila strokovne komisije o zavrnitvi ponudb ni bil izbran ponudnik. Ponudbo je
predloZil 1 ponudnik, katerega ponudba je presegala zagotovljena sredstva v proradunu
(ponudba j e znaiala 4I .7 14 EUR z DDV).

Obdina je s sklepom z dne 3,6.2020 pridela konkurendni postopek s pogajanji na podlagi b.
todke 1, odstavka 44. dlenaZakona o javnem narodanju ZJN-3 (ocenjena vrednost 39.561
EUR z DDV). Ponudnik je oddal novo ponudbo v vrednosti 37.739 EUR z DDV.

V skladu s pogodbo z dne 23.7.2020 je znaiala vrednost 37.739 EUR z DDV, prevzem
avtomobila je bil opravljen v pogodbenem roku.

Dobava in postavitev polnilnice za elektridqa vozila
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Obdina je razdelila dela na dva sklopa:
- sklop 1: dobava in montaZa polnilnice
- sklop 2: pripravljalna dela za postavitev polnilnice

Obdina je na podlagi 4 pridobljenih ponudb po evidendnem postopku dne 10,6"2020 sklenila
pogodbo z najugodnej5im ponudnikom Avtoprevoznik, strojna zemeljska dela Janko Orad s.p.
Smarje pri Jel5ah.

Vrednost pogodbe je zna{ala 10.816 EUR z DDV, rok dokond anja je bil doloden 19.8.2020.

Dela so bila dokondana v pogodbenem roku in obradunana v vrednosti 10.863 EUR.

Druei izdatki

Drugi izdatki na predmetni proradunski postavki se nana5ajo na stro5ke prikljuditve elektridne
energije (v znesku 2.050 EUR), stro5ke dobave in postavitve solarne klopi (v znesku 1.330
EUR) in oznaditev avtomobila (v znesku 2.253 EUR). Storitve so bile izvrsene in pladane
izvajalcem na podlagi narodilnic.

2.5.7 PP 431625 - Nakupi kmetijskih, gozdnih in stavbnih zemlji5i

Odhodki na PP 431625 - Nakupi kmetijskih, gozdnih in stavbnih zemlji5d so izkazam v
znesku 22.523 EUR.

Preverili smo vse posle nakupov zemlji5d.

Pridobivanje zemljiSd je bilo zajeto v nadrtu ravnanja s stvarnim premoZenjem, ki ga je sprejel
obdinski svet dne 23.1"2020.

Zemlji5da je obdina kupila zanamen infrastrukturne ureditve stanovaniske soseske S5"

Postopki nakupov zemljiSd so bili pravilni.

2.5.8 PP 431841 - Obnova kulturnega doma Rogatec

Odhodki na PP 43I84I - Obnova kulturnega doma Rogatec so rzkazani v znesku 44.946
EUR, in sicer:

- nakup druge opreme in napeljav v znesku 14.663 EIJR
- obnove v znesku 30.283 EUR
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Obdina je sredstva za obnovo kulturnega doma zagotovila s sklepom obdinskega sveta z dne
25.9.2020 za prerazporeditev sredstev v viSini 15.492 EUR in s sklepom za pove(,anje iz
namenskih sredstev v vi5ini 29.508 EUR (skupno 45.000 EUR).

Obdina je na podlagi 3 zahtevanih in 2 pridobljenih ponudb po evidendnem postopku dne
16.11.2020 sklenila pogodbo z najugodnejSim izvajalcem GES d.o.o. Celje.

Vrednost pogodbe je znaiala 44.946 EUR z DDV, od tega za opremo 14.663 EUR in za
obnove 30.283 EUR. Rok dokondanja je bil doloden 30.I0.2020. Dela so bila dokondana v
pogodbenem roku in obradunana v pogodbeni vrednosti.

2,5,9 PP 422311- Rezerva za odpravo posledic naravnih nesrei

V 8. dlenu odloka o proradunu je dolodeno, da obdina oblikuje proradunsko rezervo v vi5ini
20,000 EUR. Za namene rz 2. odstavl<a 49. dlena ZJF o porabi sredstev proradunske rezerve
odloda Lupan in o tem poroda obdinskemu svetu.

Stanje sredstev narezervnem skladu na dan LL2020je bilo izkazano v viSini 410 EUR. V
letu 2020 je obdina oblikovala rezervo v vi5ini 20.000 EUR in dodatno s sklepom o
prerazporedttvr iz splo5ne proradunske rezervacije 5e sredstva v vi5ini 12.952 EUR. Skupno
so torej bila razpoloLljiva sredstva rezerv v vi5ini 33.362 EUR.

V letu 2020 so bila sredstva rezerv uporabljena v znesku 33.091 EUR za stro5ke sanacij Skod
na javni infrastrukturi po neurju rn za nakup za5ditnih sredstev in drugimi stro5ki zaradr
epidemije Covid-19.

Sredstva so bila uporabljena pravilno in namensko.

Stanje sredstev na rezervnem skladu na dan 3I.12.2020je bilo po porabi izkazano v vi5ini 271
EUR in oreneseno v tezeryo obdine zaleto 2021.

2.5.10 PP 422320 - Odprava posledic Skode po naravnih nesreiah: obnova velikega
nogometnega igriSia z umetno travo

Odhodki na PP 422320 - Odprava posledic Skode po naravnih nesredah: obnova velikega
nogometnega igri5da z umetno ttavo so rzkazani v znesku 151.085 EUR, in sicer:

- obnove v znesku 151.085 EUR
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Na podlagi sklepa o zadetku postopka javnega narodilazdne2.9.2019 je bila ocenjena vrednost
javnega narodilazaizvedbo sanacije nogometnega igri5da z umetno travo v vi5ini 244.857 EUP.
brezDDV (76.adlenZDDV-l).Napodlagiobjavejavneganarodilamalevrednostivskladus
47. dlenom zakona o javnem narodanju je obdina na podlagi 4 prejetih ponudb sklenila dne
30.9.2019 pogodbo z najugodnejdim izvajalcemCVP d.o.o. Ljubljanav vrednosti 241.878 EUR
brez DDV (76. a dlen ZDDV-1). Dela bi naj bila po pogodbi dokondana do 15.1 1.2019.

Zdodatkikpogodbi so bili roki izvedbe podalj5evani,zadryidodatek 2dne14.7.2020 jedolodal
rok dokond anja3I.l.2020. Dela so bila v tem roku dokon8ana, celotna vrednost del ie znalala
244.876 EUR.

V letu 2019 je bila pladana l. zadasna situacija v znesku g0.7g\ EUR (za mesec november
20t9), v letu 2020 stabili pladani2. zalasnain kondna situacija v znesku 151.085 EUR.

Obdina je pridobila garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v vi5ini 12.094 EUR z
veljavnostj o do 15.2.2027.



3 zLKLJUinx

V postopku revizije nismo ugotovili nepravilnosti.

Obdina ima vzpostavljen udinkovit notranji kontrolni sistem.

Obdina je vzomo pripravila zakljudni radun z obrazlolitvami in transparentno rczf<rila
podatke o poslovanju obdine.

Odzivno porodilo na to revizijsko porod.ilo ni potrebno.

Brigita Frlin Novak, univ. dipl. oec.

Driavna

posftvno svebvaft d,oo.

Ititevd 3, lffiertiFitirtomru

Porodilo se vrodi:

Obd.ina Rogatec, lupanMartin Mikoiid, univ. dipl. inZ..
spis
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