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Povzetek 
 

Podjetje Loris, d.o.o. iz Dravograda je izvedlo notranje revidiranje poslovanja Občine Prevalje. 

 

Cilj revizije je bil izrek mnenja o delovanju notranjih kontrol občine v letu 2009. 

 

Pri notranjem revidiranju poslovanja občine smo ugotovili: 

 

Proračun občine  

Odlok o proračunu Občine Prevalje za leto 2009 je bil sprejet na 18. redni seji, dne 

18.12.2008 (Uradno glasilo slovenskih občin, 31/08).  

 

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2009 je bil sprejet na 20. redni 

seji, dne 14.05.2009 (Uradno glasilo slovenskih občin, 10/09).  

 

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2009 je bil sprejet na 22. redni 

seji, dne 01.10.2009 (Uradno glasilo slovenskih občin, 21/09).  

 

Zaključni račun proračuna Občine Prevalje za leto 2009 je bil sprejet na 27. redni seji dne 

23.04.2010 (Uradno glasilo slovenskih občin, 34/10).  

 

Proračun Občine Prevalje za leto 2009 je bil sprejet v skladu s predpisi, ki urejajo to področje.  

 

Prihodki 

Skupni realizirani prihodki v višini 5.244.619 € predstavljajo 81,5% veljavnega proračuna. 

Največji deleţ predstavljajo davčni  in transferni prihodki.  

 

Odhodki 

Realizirani odhodki so v višini 5.270.937 € in predstavljajo 79,2% veljavnega proračuna. 

Največji strukturni deleţ predstavljajo tekoči transferi.  

 

Realizirani odhodki, izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov zaključnega računa proračuna za 

leto 2009, ne presegajo načrtovanih odhodkov po posameznih proračunskih postavkah.  

 

Plačilni roki 

Pregledali smo večja plačila računov v mesecu in novembru in decembru 2009 in plačila 

računov, ki smo jih kontrolirali pri javnih naročilih. Pri pregledu smo ugotovili, da so bili nekateri 

računi plačani z zamudo. 

 

Javna naročila, izvajana v letu 2009 

 

Javna naročila z objavo  

Podrobneje smo preverili dokumentacijo za javno naročilo »Obnova lokalne ceste Ţerjavlje (II. 

faza) in »Vzdrţevanje gozdnih cest na območju Občine Prevalje za obdobje 24 mesecev«.  

 

Za pregledani javni naročili je upoštevan ZJN–2. Oddani sta bili po predpisanem postopku. 

Zanju so predvidene proračunske postavke v proračunu za leto 2009. O začetku postopka 

oddaje sta bila izdana sklepa ţupana. Priloţeni so zapisnik o odpiranju ponudb in obvestila o 

oddaji javnega naročila. V obeh primerih je bil izbran najugodnejši ponudnik. Vrednost 

zaračunanih del ne presega pogodbenih vrednosti.  
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Javna naročila po postopku zbiranja ponudb 

Javna naročila po postopku zbiranja ponudb ne presegajo najvišjega dovoljenega zneska po 

ZJN-2. Za vsa pregledana javna naročila so bili povabljeni trije ponudniki. Vsi so tudi poslali 

ponudbe. Prejeti računi za opravljena dela ne presegajo pogodbenih vrednosti. Občina računov 

ni dosledno plačevala v zakonsko določenem plačilnem roku. 

 

Zavarovanje osebnih podatkov 

Preverili smo predpisane postopke in njihovo dejansko izvajanje. Ugotovili smo, da so 

predpisani postopki skladni z določili Zakona o varovanju osebnih podatkov in internim 

Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov v Občini Prevalje, kljub temu pa smo priporočali eno 

izpopolnitev.  

 
Ugotovili smo, da je občina zadostila zakonskim zahtevam glede vzpostavitve kataloga zbirke 

osebnih podatkov. 

 
Izvajanje priporočil revizorjev pri prejšnji reviziji 

Popravljalne ukrepe ocenjujemo kot delno zadovoljive. Občina dobaviteljem in proračunskim 

uporabnikom ne plačuje v zakonsko določenem plačilnem roku.  

 

V Občini Prevalje so notranje kontrole vzpostavljene na vseh pregledanih področjih. Notranje 

kontrole na področju proračuna, javnih naročil in na področju varovanja osebnih podatkov 

delujejo učinkovito, na področju izvrševanja plačil dobaviteljem in proračunskim uporabnikom 

pa pomanjkljivo. Pri pregledu smo ugotovili, da so bili nekateri računi plačani z zamudo.  

 

Za izboljšanje poslovanja podajamo naslednji priporočili  (razvrščena glede na pomembnost): 

 

1. Občina mora spoštovati določila Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije ter 

račune plačevati v zakonsko določenem plačilnem roku.  

 

2. Priporočamo vam, da ponovno presodite ustreznost izvajanja 14. in 15. člena Pravilnika 

o zavarovanju osebnih podatkov v zvezi z dodeljevanjem, hranjenjem in spreminjanjem 

gesel.  
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1 UVOD 
 

 

1.1 PRAVNA IN STROKOVNA PODLAGA 

 

Notranje revidiranje je bilo izvedeno na osnovi pogodbe o izvajanju notranjega revidiranja 

Občine Prevalje (v nadaljevanju občina)1. Strokovna podlaga za notranje revidiranje so bili: 

Zakon o javnih financah2 (v nadaljevanju ZJF), Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje 

sistema notranjega nadzora javnih financ3, Pravilnik za izdajanje potrdil za naziv drţavni 

notranji revizor in preizkušeni drţavni notranji revizor4, Usmeritve za notranje kontrole5 in 

Usmeritve za drţavno notranje revidiranje6.  

 

 

1.2 CILJI NOTRANJEGA REVIDIRANJA 

 

Splošni cilj notranjega revidiranja je bil preveriti uspešnost vzpostavljenih poslovodnih in 

kontrolnih sistemov, ki preprečujejo, odkrivajo in odpravljajo nepravilnosti ter podati priporočila 

za izboljšanje finančnega poslovanja občine. 

 

S cilji notranjega revidiranja smo ţeleli ugotoviti: 

 ali obstajajo kontrole, ki zagotavljajo, da so vsi poslovni dogodki, ki jih je izvedla občina, 

evidentirani v poslovnih knjigah, 

 ali obstajajo kontrole, ki zagotavljajo, da so se vsi evidentirani poslovni dogodki tudi zgodili, 

 ali obstajajo kontrole, ki zagotavljajo, da so poslovni dogodki primerno odobreni in so 

izvedeni v sklopu poslovanja občine, 

 ali obstajajo kontrole, ki zagotavljajo, da so vsi poslovni dogodki pravilno evidentirani v 

računovodskih evidencah, 

 ali obstajajo kontrole, ki zagotavljajo, da je poslovanje gospodarno in zakonito. 

 

 

1.3 PREDMET NOTRANJEGA REVIDIRANJA 

 

To poročilo predstavlja rezultat notranjega revidiranja občine za leto 2009. 

 

Notranje revidiranje je obsegalo:  

 preverjanje delovanja notranjih kontrol, 

 nadzor sprejemanja in izvajanja proračuna za leto 2009,  

 nadzor izvajanja javnih naročil,  

 nadzor nad poznavanjem Zakona o varstvu osebnih podatkov, 

 nadzor nad izvajanjem priporočil revizorjev iz leta 2008.  

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1
 Pogodba o izvajanju notranjega revidiranja v občinah Dravske doline z dne 1.2.2010 

2
 Uradni list RS, št. 79/99, in spremembe in dopolnitve od 124/00 do 109/08 

3
 Uradni list RS, št. 72/02 

4
 Uradni list RS, št. 83/07 

5
 RS, Ministrstvo za finance, Služba za nadzor proračuna, november 2004 

6
 RS, Ministrstvo za finance, Služba za nadzor proračuna, december 2003 
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1.4 POSTOPKI IN METODE PRI IZVAJANJU NOTRANJEGA REVIDIRANJA 

 

 

1.4.1 Postopki notranjega revidiranja 

 
Notranje revidiranje se je izvajalo po postopkih:  

 pregled ustreznosti internih aktov za revidirana področja glede na zakonske osnove, 

 revizijski intervjuji, 

 pregledovanje, analiziranje in analitično preiskovanje, 

 presoja podatkov na vzorcu dokumentov in 

 revizijske ugotovitve. 

 

 

1.4.2 Metode notranjega revidiranja 

 
Pri izvajanju notranjega revidiranja so bile izbrane in uporabljene naslednje metode: 

 opazovanje, 

 poizvedovanje pri osebju, 

 preiskovanje dokazov in 

 ponovno izvajanje kontrolnih postopkov. 

 

 

1.4.3 Kontrolni postopki  

 
Na področju proračuna je notranje revidiranje vključevalo preverjanje: 

 informacij o delovanju notranjih kontrol na podlagi intervjuja za proračun, 

 skladnosti sprejemanja proračuna v skladu s predpisi, 

 skladnost sestave proračuna s predpisi, 

 pravilnosti prihodkov proračuna, 

 pravilnosti izvrševanja proračuna. 

 

Na področju javnih naročil je notranje revidiranje vključevalo preverjanje: 

 informacij o delovanju notranjih kontrol na podlagi intervjuja za javna naročila, 

 skladnosti oddajanja javnih naročil: 

 po Zakonu o javnem naročanju (ZJN-2),  

 vrednosti dobav blaga/izvršenih del glede na pogodbe/naročilnice. 

 

Na področju zavarovanja osebnih podatkov je notranje revidiranje vključevalo preverjanje:  

 poznavanja Zakona o varstvu osebnih podatkov, 

 ustreznosti izpolnjenih obveznosti upravljavca z vidika zavarovanja osebnih podatkov in 

vpisa v register zbirk osebnih podatkov,  

 ustreznosti zbirk osebnih podatkov v registru zbirk osebnih podatkov. 

 

 

1.5 REVIZORJI 

 

Notranje revidiranje je potekalo od 06.05.2010 do 08.06.2010 delno na sedeţu naročnika in 

delno na sedeţu izvajalca. S strani izvajalca sta notranje revidiranje opravili drţavna notranja 

revizorka Rosanda Janeţ, univ. dipl. ekon. in asistentka Nataša Jezeršek, dipl. ekon. 
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1.6 PREDSTAVITEV REVIDIRANCA 

 

Občina Prevalje je samoupravna lokalna skupnost, ustanovljena z zakonom na območju 

naslednjih naselij: Belšak, Breznica, Dolga Brda, Jamnica, Kot pri Prevaljah, Leše, Lokovica, 

Poljana, Prevalje,Straţišče, Suhi Vrh, Šentanel, Zagrad. 

 
Občina ima 6.661 prebivalcev (Ministrstvo za finance, Izračun primerne porabe občin in 

zneskov finančne izravnave za leto 2009).  

 

Organi občine so: občinski svet, ţupan in nadzorni odbor občine.   

 

Opravljanje notranjega revidiranja je bilo omejeno na občino kot pravno enoto. 

 

Drugi podatki o občini 

Naziv:    OBČINA PREVALJE 

Sedeţ:    Trg 2a, 2391 Prevalje 

Matična številka:  1357719 

Davčna številka:  28520513 

Šifra dejavnosti:  84.110 Splošna dejavnost javne uprave 

Račun štev.:   01375-0100010242 Banka Slovenije 

    01375-7777000067 Banka Slovenije 

Poslovno leto:   poslovno leto je trajalo od 1.1.2009 do 31.12.2009 

Ţupan:    dr. Matic Tasič 

 

Računovodstvo vodi strokovna sluţba v občini.  

 
Zneski so v evrih (€). 

 

 

2 PRORAČUN OBČINE PREVALJE 
 

 

2.1 PRAVNA PODLAGA ZA IZVRŠEVANJE PRORAČUNA ZA LETO 2009 

 

Preverjena je bila skladnost sprejetega proračuna glede na ZJF, Zakon o financiranju občin7 (v 

nadaljevanju ZFO-1) in Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin8 (v 

nadaljevanju ZFO-1A).  

 

Sestava, priprava in izvrševanje proračunov lokalnih skupnosti (občinski proračuni), upravljanje 

s premoţenjem občin, zadolţevanje občin, poroštva občin, upravljanje njihovih dolgov, 

računovodstvo in proračunski nadzor, se urejajo v skladu z ZJF. 

 

Praviloma občina pri pripravi proračuna upošteva določila ZJF in vse zakonske zahteve 

povzame v Odloku o proračunu, ki ga na predlog ţupana sprejme občinski svet. Pravna podlaga 

za sprejem proračuna je določena v Statutu občine9. 

 

 

 

                                            
7
 Uradni list RS, št. 123/06 

8
 Uradni list RS, št. 57/08 

9
 Uradno glasilo slovenskih občin št. 18/06, 19/06 in 34/07.  

 



Izvajalec: LORIS, d.o.o., Dravograd          Naročnik: Občina Prevalje, 2009 

 8 

Za izvrševanje proračuna je odgovoren ţupan občine. Odredbodajalec za sredstva proračuna je 

ţupan ali druga oseba, ki jo pooblasti ţupan. 

 

 

2.2 SPREJEMANJE, VELJAVNOST IN SESTAVA PRORAČUNA 

 

Odlok o proračunu Občine Prevalje za leto 2009 je bil sprejet na 18. redni seji, dne 

18.12.2008 (Uradno glasilo slovenskih občin, 31/08).  

 

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2009 je bil sprejet na 20. redni 

seji, dne 14.05.2009 (Uradno glasilo slovenskih občin, 10/09).  

 

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2009 je bil sprejet na 22. redni 

seji, dne 01.10.2009 (Uradno glasilo slovenskih občin, 21/09).  

 

Zaključni račun proračuna Občine Prevalje za leto 2009 je bil sprejet na 27. redni seji dne 

23.04.2010 (Uradno glasilo slovenskih občin, 34/10).  

 

Primerjava proračuna in njegove izvršitve za leto 2009:  

                                    v € 

Veljavni proračun za 

leto 2009

Realizirani  proračun 

za leto 2009

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. SKUPAJ PRIHODKI 6.434.743 5.244.619

II. SKUPAJ ODHODKI 6.651.137 5.270.937

III. PRORAČUNSKI PRESEŢEK(+)/PRIMANJKLJAJ(-) -216.394 -26.318

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŢB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAP.DELEŢEV 0 0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN 0 0

     SPREMEMBE KAP.DELEŢEV (IV - V)

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŢEVANJE PRORAČUNA 250.000 250.000

VIII. ODPLAČILO DOLGA 121.476 95.476

IX. POVEČ./ZMANJŠ. SRED. NA RAČUNIH (I+IV+VII-II-V-VIII) -87.870 128.206

X. NETO FINANCIRANJE (VI+VII-VIII-IX) 216.394 26.318

Postavka

 

Proračun Občine Prevalje za leto 2009 je bil sprejet in izvajan v skladu s predpisi, ki urejajo to 

področje. 

 

Proračun Občine Prevalje za leto 2009 sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih 

programov. Splošni del sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov po ekonomski klasifikaciji, 

račun finančnih terjatev in naloţb ter račun financiranja. 

 

Izdatki proračuna in zaključnega računa so izkazani po programski klasifikaciji, kot določa 

Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov10.  

 

 

                                            
10

 Uradni list RS, št. 57/05, 88/05, 138/06, 108/08. 
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Občina je v načrtu razvojnih programov izkazala načrtovane izdatke proračuna za investicije in 

drţavne pomoči  za prihodnja štiri leta, kar predpisuje 1. odstavek 12. člena ZJF. Občina je 

poleg proračunskih izdatkov predstavila tudi izdatke, ki se poleg proračunskih financirajo še iz 

drugih virov. Za vsak projekt je prikazana celotna vrednost projekta po virih financiranja.  

 

 

2.3 PREVERJANJE PREJEMKOV PRORAČUNA 

 
Občina Prevalje je v izkazu prihodkov in odhodkov za leto 2009 izkazala realizirane prihodke v 

znesku 5.244.619 €.  

 

Prihodki občine v letu 2009 so:        v € 

Prihodki Proračun Veljavni proračun (VP)

Realizirani proračun 

(RP)

Indeks 

RP/VP%

Davčni prihodki 4.065.179 4.069.883 3.984.740 97,9

Nedavčni prihodki 548.209 449.244 342.806 76,3

Kapitalski prihodki 939.291 920.934 146.524 15,9

Prejete donacije 14.614 10.613 47.146 0,0

Transferni prihodki 994.461 984.069 723.403 73,5

Skupaj 6.561.754 6.434.743 5.244.619 81,5

 

Skupni realizirani prihodki predstavljajo 81,5% veljavnega proračuna. Največji deleţ 

predstavljajo davčni prihodki (davki na dohodek in dobiček, davki na premoţenje) in transferni 

prihodki. 

 

Občina je v letu 2009 prejela 131.195 € sredstev finančne izravnave.  

 

Vsi prihodki so pravilno evidentirani.  

 

 

2.4  PREVERJANJE ZAKONITOSTI RAZPOLAGANJA S SREDSTVI PRORAČUNA 

 

V skladu z 11. odstavkom 2. člena ZJF lahko občina prevzema obveznosti in izplačuje sredstva 

proračuna v breme proračuna tekočega leta samo za namen in do višine, ki sta določena s 

proračunom. 

 

Občina Prevalje je v bilanci prihodkov in odhodkov za leto 2009 izkazala realizirane odhodke v 

znesku 5.270.937 €.  

 

Odhodki občine v letu 2009:       v € 

Odhodki Proračun

Veljavni proračun 

(VP)

Realizirani 

proračun (RP)

Indeks 

RP/VP%

A. Tekoči odhodki 2.011.564 2.113.385 1.655.785 78,3

Plače in drugi izdatki zaposlenim 408.520 393.772 383.823 97,5

Prispevki delod.za socialno varnost 66.258 64.607 62.638 97,0

Izdatki za blago in storitve 1.484.767 1.601.059 1.159.638 72,4

Plačila domačih obresti 23.551 23.542 19.281 81,9

Rezerve 28.468 30.405 30.405 100,0

B. Tekoči transferi 1.745.722 1.887.655 1.759.346 93,2

C. Investicijski odhodki 2.438.187 2.387.013 1.684.832 70,6

D. Investicijski transferi 521.243 263.083 170.974 65,0

Skupaj 6.716.716 6.651.136 5.270.937 79,2  
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Realizirani odhodki so v višini 79,2% veljavnega proračuna. Največji strukturni deleţ 

predstavljajo tekoči transferi (za subvencije, transfere posameznikom in gospodinjstvom, 

neprofitnim organizacijam in ustanovam in druge domače transfere), investicijski odhodki 

(novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije) in tekoči odhodki (plače in drugi izdatki zaposlenim, 

prispevki za socialno varnost, izdatki za blago in storitve). 

 

Primerjali smo odhodke, izkazane v bilanci prihodkov in odhodkov zaključnega računa 

proračuna za leto 2009, z načrtovanimi odhodki po veljavnem proračunu za leto 2009. 

Ugotovili smo, da realizirani odhodki ne presegajo načrtovanih odhodkov po posameznih 

proračunskih postavkah.  

 

Prihodki in odhodki v izkazu prihodkov in odhodkov – drugi uporabniki se ujemajo s podatki iz 

glavne knjige (bruto bilance), ki je temeljna poslovna knjiga.  

 

 
2.4.1 Plačilni roki  

 
Na osnovi 22. člena Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2008 in 

200911  se plačujejo obveznosti za investicijske odhodke in investicijske transfere po situacijah 

v roku 60 dni, od aprila 2009 od 30 do največ 60 dni; za vse ostale obveznosti so plačilni roki 

30 dni. Plačilni roki so lahko krajši za nekatere obveznosti, ki so v zakonu posebej naštete. Za 

plačilne roke v breme občinskega proračuna ne veljajo določbe 22. člena zakona, če se občina 

v pogodbi dogovori za krajše plačilne roke, ker na ta način doseţe niţjo pogodbeno ceno. 

 

Pregledali smo večja plačila v mesecu novembru in decembru 2009. Pri pregledu plačil 

pregledanih računov je razvidno, da so bili nekateri računi plačani z zamudo.  

 

Priporočilo 

Občina mora spoštovati določila Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije ter 

račune plačevati v zakonsko določenih plačilnih rokih.  

 
 
2.4.2 Javna naročila, izvajana v letu 2009 

 
Področje javnih naročil je urejeno z Zakonom o javnem naročanju12 (v nadaljevanju ZJN-2) ter z 

Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju13 (v nadaljevanju ZJN-2A).  

 

 

2.4.2.1 Javna naročila z objavo 

 

Za naročanje blaga in storitev, katerih vrednost je višja od 40.000 € ter za naročanje gradenj, 

katerih vrednost je višja od 80.000 €, je potrebno izvesti postopek zbiranja ponudb po 

predhodni objavi ali kateremkoli drugem postopku, ki je določen v 24. členu ZJN-2.  

 

Kontrole so obsegale naslednje postopke: 

 ali je upoštevan najvišji dovoljeni znesek po ZJN-2, 

 ali je JN bilo objavljeno na portalu,  

 ali je izbran najugodnejši ponudnik, 

 ali naročilo podpiše odgovorna oseba, 

                                            
11

 Uradni list RS, št. 114/07, 58/08, 109/08, 26/09, 31/09-popr., 59/09, 96/09. 
12

 Uradni list RS, št. 128/06. 
13

 Uradni list RS, št. 16/08 
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 ali je naročilo izvršeno pred dobavo blaga ali storitev, 

 ali je zaračunana vrednost skladna s ponudbeno, 

 ali račune likvidirajo odgovorne osebe, 

 ali so računi določeni v zakonsko določenem roku.  

 

Pregledali smo dokumentacijo za naslednji javni naročili: 

 Obnova lokalne ceste Ţerjavlje (II. faza),  

 Vzdrţevanje gozdnih cest na območju Občine Prevalje za obdobje 24 mesecev.   

 

 

Obnova lokalne ceste Ţerjavlje (II. faza) 

 

Občina Prevalje je v Ur. l. RS z dne 04.05.2007 objavila javni razpis za izbiro usposobljenih 

izvajalcev za gradnje in rekonstrukcije cest na območju Občine Prevalje. Naročnik je po 

zaključeni prvi fazi omejenega postopka v povabilu k oddaji ponudbe pozval ponudnike, ki jim 

je bila priznana usposobljenost. 

 

Predmet notranjega revidiranja je bila druga faza postopka.  

 

Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila po postopku s predhodnim ugotavljanjem 

sposobnosti za »Obnovo lokalne ceste Ţerjavlje« je z dne 14.01.2009. Ocenjena vrednost 

javnega naročila je bila 95.000 € (brez DDV). Sredstva so bila zagotovljena na proračunski 

postavki 42132220, konto 420402. Merilo za izbiro je najniţja ponudbena cena.  

 

Ţupan občine je s posebno odločbo imenoval strokovno komisijo za vodenje postopka, 

odpiranje in pregled ponudb. 

 

Povabila k oddaji ponudbe so bila dne 15.01.2009 poslana šestim ponudnikom, ki jim je bila 

priznana sposobnost na podlagi predhodno izvedenega postopka.  

 

Odpiranje ponudb je dne 23.01.2009 vodila strokovna komisija (v sestavi predsednika in štirih 

članov). Pri odpiranju ponudb ni bilo prisotnih predstavnikov ponudnikov. Pravočasno so 

prispele tri ponudbe. Po opravljenem pregledu in analizi ponudb je bilo ugotovljeno, da so 

ponudniki podali naslednje ponudbene cene:  

 

 

Ponudnik 

Ponudbena 

cena v € 

brez DDV 

Popust Ponudbena 

cena 

 v € z DDV 

Asfalti Ptuj, d.o.o. 88.639,11 8.863,91 95.730,15 

Gradnje IGEM, d.o.o. 79.643,13 9.557,18 84.103,15 

Cestno podjetje Maribor, d.d. 79.729,71 9.567,57 84.194,58 

 

Komisija je ugotovila, da je v skladu s sprejetimi merili najugodnejšo ponudbo ponudil 

ponudnik Gradnje IGEM, d.o.o. Obvestilo o oddaji javnega naročila je z dne 09.02.2009. 

Poslano je bilo vsem trem ponudnikom. 

 

Pogodba za »Obnovo lokalne ceste Ţerjavlje« je bila podpisana dne 24.02.2009 v vrednosti 

84.103 € z DDV. Rok plačila je 60 dni od dneva prejetja pravilno izstavljenega računa. 

 

Zaradi dodatnih in nujnih del je bil sklenjen aneks k osnovnih pogodbi v vrednosti 25.231 € z 

DDV oziroma 30% pogodbene vrednosti, tako da znaša vrednost gradbenih del 109.334 €.  
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Za »Obnovo lokalne ceste Ţerjavlje« sta bila v letu 2009 izdana dva računa v skupni vrednosti 

109.334 €. Računa sta bila plačana v zakonskem plačilnem roku.  

 

 

Vzdrţevanje gozdnih cest na območju Občine Prevalje za obdobje 24 mesecev 

 

Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni 

objavi za »Vzdrţevanje gozdnih cest na območju Občine Prevalje« je z dne 27.08.2009. 

Ocenjena vrednost javnega naročila je 110.000 € (brez DDV). Sredstva so bila zagotovljena na 

proračunski postavki 42112114, konto 420503. Merilo za izbiro je najniţja ponudbena cena. 

Javno naročilo je bilo objavljeno na e-portalu dne 08.09.2009 pod številko objave 

JN7262/2009.  

 

Ţupan občine je s posebno odločbo imenoval strokovno komisijo za vodenje postopka, 

odpiranje in pregled ponudb.  

 

Odpiranje ponudb je dne 14.10.2009 vodila strokovna komisija (v sestavi predsednika in štirih 

članov) ob prisotnosti dveh predstavnikov ponudnikov. Pravočasno so prispele tri ponudbe. 

 

 

Ponudnik 

Ponudbena cena 

 v € brez DDV  

Ponudbena cena 

 v € z DDV 

CPM d.d. 62.671,48 67.998,55 

Gradnje IGEM, d.o.o. 62.862,78 68.206,12 

Koroške gradnje, d.o.o. 53.467,25 58.011,97 

 

V tabeli so podani ponudbeni zneski za predvideni letni obseg vzdrţevalnih del.  

 

Komisija je ugotovila, da je v skladu s sprejetimi merili najugodnejšo ponudbo ponudil 

ponudnik Koroške gradnje, d.o.o. Obvestilo o oddaji javnega naročila je z dne 22.10.2009. 

Poslano je bilo vsem trem ponudnikom. 

 

Pogodba o izvedbi vzdrţevalnih del na gozdnih cestah je bila podpisana dne 11.11.2009 v 

vrednosti 53.467 € brez DDV (letna orientacijska vrednost del). Rok plačila je 30 dni od dneva 

prejetja pravilno izstavljenega računa.  

 

Do dneva našega pregleda sta bili izdani dve začasni situaciji v skupni vrednosti 4.811 €. 

Kontrolirali smo zaračunane cene na drugi začasni situaciji s ponudbenimi cenami izbranega 

ponudnika in ugotovili, da je zaračunano v skladu s ponudbenimi cenami. Obe situaciji sta 

zapadli v plačilo v letu 2010.  

 

Za pregledana javna naročila je upoštevan ZJN–2. Javni naročili sta bili oddani po predpisanem 

postopku. Zanju so predvidene proračunske postavke v proračunu za leto 2009. O začetku 

postopka oddaje javnega naročila sta bila izdana sklepa ţupana. Priloţeni so zapisniki o 

odpiranju ponudb in obvestila o oddaji javnega naročila. Izbrana sta bila najugodnejša 

ponudnika. Vrednost zaračunanih del ne presega zneskov iz pogodbe. 
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2.4.2.2 Javna naročila po postopku zbiranja ponudb 

 

Na podlagi 24. člena ZJN -2 se naroča po postopkih zbiranja ponudb javna naročila, ki so v 

naslednjih vrednostih:  

 od 10.000 € do 40.000 € – za oddajo naročila za blago in storitve in 

 od 20.000 € do 80.000 € – za oddajo naročila za gradnje. 

 

Za nabave do teh vrednosti ni zakonsko predpisanega javnega naročanja.  

 

Kontrole so obsegale naslednje postopke: 

 ali je upoštevan najvišji dovoljeni znesek po ZJN-2, 

 ali je izbran najugodnejši ponudnik, 

 ali naročilo podpiše odgovorna oseba, 

 ali je naročilo izvršeno pred dobavo blaga ali storitev, 

 ali je zaračunana vrednost skladna s ponudbeno, 

 ali račune likvidirajo odgovorne osebe, 

 ali so računi plačani v zakonsko določenem roku. 

 

Pregledali smo tri javna naročila po postopku zbiranja ponudb v letu 2009 iz seznamov, ki smo 

jih prejeli (nestatistično vzorčenje). 

 
Javno naročilo 

Sklep 

Ponudniki 

(€ z DDV) 

Izbran dobavitelj 

Pogodba 

 

Pogodb. 

vrednost (€ z 

DDV) 

Vrednost opravljenih 

storitev/gradenj 

(€ z DDV) 

Izdelava projektne 

dokumentacije 

(idejni projekt in 

študija izvedljivosti 

alternativnih 

sistemov oskrbe z 

energijo) – vrtec 

Prevalje 

 

št. 430-

0012/2009-07 

konto 420804 

postavka 

43191312 

 

Razvojni center 

inţeniringi Celje, d.o.o. 

Celje 

06.03.2009 

(35.000,00) 

42.000,00 

 

KOMUNA PROJEKT, d.d. 

Maribor 

09.03.2009 

(17.292,00) 

20.750,40 

 

TECTUM, d.o.o. Maribor 

10.03.2009 

(26.000,00) 

31.200,00 

 

 

KOMUNA PROJEKT, 

d.d. Maribor 

 

pog. št. 5/09 z dne 

09.04.2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.750,40 

 

št.rč. 94097126 

04.06.2009 

4.150,08 

 

št.rč. 94097242 

22.11.2009 

16.600,32 

20.750,40 

 

 

 

Izdelava okoljskega 

poročila za Občinski 

prostorski načrt 

Občine Prevalje 

 

št. 430-

0023/2009-07 

konto 420804 

postavka 

44162530 

 

ZUM, d.o.o. Maribor 

05.10.2009 

(36.100,00) 

43.320,00 

 

KALIOPA, d.o.o. Ljubljana 

04.10.2009 

(33.000,00) 

39.600,00 

 

DOPLAN, d.d. Kranj 

04.10.2009 

(34.900,00) 

41.880,00 

 

 

 

KALIOPA, d.o.o. 

Ljubljana 

 

pog. št. 430-

0023/2009-07 z dne 

19.10.2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.600,00 

 

 

 

št.rč. 1014/2009 

22.10.2009 

7.633,00 

 

št.rč. 248/2010 

12.03.2010 

31.967,00 

39.600,00 

 

 

 

 

Izdelava občinskega ZUM, d.o.o. Maribor    



Izvajalec: LORIS, d.o.o., Dravograd          Naročnik: Občina Prevalje, 2009 

 14 

prostorskega načrta 

Občine Prevalje 

 

št. 430-

0019/2009-07 

konto 420804 

postavka 

44162525 

 

12.06.2009 

(39.200,00) 

47.040,00 

 

KALIOPA, d.o.o. Ljubljana 

11.06.2009 

(36.000,00) 

43.200,00 

 

DOPLAN, d.d. Kranj 

11.06.2009 

(38.000,00) 

45.600,00 

 

KALIOPA, d.o.o. 

Ljubljana 

 

pog. št. 430-

0019/2009-07 z dne 

07.07.2009 

 

 

 

43.200,00 

 

št.rč. 1013/2009 

22.10.2009 

43.200,00 

 

 

 

 Izdelava projektne dokumentacije (idejni projekt in študija izvedljivosti alternativnih 

sistemov oskrbe z energijo) – vrtec Prevalje 

Sklep o začetku postopka je z dne 02.03.2009. Ocenjena vrednost javnega naročila je bila 

17.290 €. Najugodnejši ponudnik je bil KOMUNA PROJEKT, d.d., pogodba je bila podpisana 

dne 09.04.2009 v vrednosti 20.750 € z DDV. Računi ne presegajo pogodbene vrednosti in so 

bili plačani v zakonsko določenem roku. 

 

 Izdelava okoljskega poročila za Občinski prostorski načrt Občine Prevalje 

Sklep o začetku postopka je z dne 02.10.2009. Ocenjena vrednost javnega naročila je bila 

33.000 €. Najugodnejši ponudnik je bil KALIOPA, d.o.o., pogodba je bila podpisana dne 

19.10.2009 v vrednosti 39.600 € z DDV. Račun št. 1014/2009 je zapadel v plačilo v letu 

2009, vendar v letu 2009 še ni bil poravnan. Račun št. 248/2010 je iz leta 2010.  

 

 Izdelava občinskega prostorskega načrta Občine Prevalje 

Sklep o začetku postopka je z dne 01.06.2009. Ocenjena vrednost javnega naročila je bila 

36.000 €. Najugodnejši ponudnik je bil KALIOPA, d.o.o., pogodba je bila podpisana dne 

07.07.2009 v vrednosti 43.200 € z DDV. Račun ne presega pogodbene vrednosti in je zapadel 

v plačilo v letu 2009, vendar v letu 2009 še ni bil poravnan.  

 

Javna naročila po postopku zbiranja ponudb ne presegajo najvišjega dovoljenega zneska po 

ZJN-2. Za vsa pregledana javna naročila so bili povabljeni trije ponudniki. Vsi so tudi poslali 

ponudbe. Prejeti računi za opravljena dela ne presegajo pogodbenih vrednosti. Občina računov 

ni dosledno plačevala v zakonsko določenem plačilnem roku. 

 

V skladu z načrtom notranje revizije smo pregledali tudi večji promet dobaviteljev v letu 2009 

ter ugotovili, da so bili ponudniki izbrani v skladu z določili ZJN-2. 

 

 

3 ZAVAROVANJE OSEBNIH PODATKOV 
 

Zakon o varstvu osebnih podatkov14 (v nadaljevanju ZVOP-1) določa pravice, obveznosti, 

načela in ukrepe, s katerimi se preprečujejo neustavni, nezakoniti in neupravičeni posegi v 

zasebnost in dostojanstvo posameznika pri obdelavi osebnih podatkov.  

 

 

 

 

 

                                            
14

 Ur.l. RS, št. 94/07 
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3.1 ZAVAROVANJE OSEBNIH PODATKOV 

 

Upravljavci osebnih podatkov morajo v svojih aktih predpisati postopke in ukrepe za 

zavarovanje osebnih podatkov ter zagotoviti njihovo izvajanje.  

 

Da bi to dosegli, je potrebno seznaniti vse zaposlene z akti ter skladno z določbami 25. člena 

ZVOP-1  določiti tudi osebe, odgovorne za določene zbirke osebnih podatkov in osebe, ki zaradi 

narave njihovega dela lahko obdelujejo določene osebne podatke. V ta namen morajo 

upravljavci zbirk osebnih podatkov voditi aţuren seznam. 

 

V notranjih aktih upravljavcev osebnih podatkov morajo predpisani organizacijski, tehnični in 

logično – tehnični postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov v prvi vrsti preprečiti 

nepooblaščeno obdelavo osebnih podatkov, poleg tega pa morajo preprečiti tudi slučajno ali 

namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov ter njihovo spremembo ali izgubo. 

 

Na podlagi sklepa ţupana in na podlagi 24. in 25. člena ZVOP-1 je ţupan Občine Prevalje dne 

08.11.2007 sprejel Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov, s katerimi upravlja Občina 

Prevalje. V pravilniku je opredeljeno:  

 varovanje prostorov in računalniške opreme,  

 varovanje sistemske in aplikativne programske računalniške opreme ter podatkov, ki se 

obdelujejo z računalniško opremo,  

 storitve, ki jih opravljajo zunanje pravne ali fizične osebe, 

 sprejem in posredovanje osebnih podatkov, 

 brisanje podatkov, 

 ukrepanje ob sumu nepooblaščenega dostopa, 

 odgovornost za izvajanje varnostnih ukrepov in postopkov.  

 

Preverili smo predpisane postopke ter njihovo dejansko izvajanje.  

 

Pri pregledu smo ugotovili, da so predpisani postopki skladni z določili ZVOP-1.  

 

Prostori občinske uprave, kjer se nahajajo nosilci varovanih osebnih podatkov, so varovani s 

ključavnicami in omarami ter s predali, ki so vedno zaklenjeni.  

 

Pristop do podatkov preko aplikativne programske opreme je varovan s sistemom gesel za 

avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov.  

 

14. in 15. člen Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov določata, da pooblaščena oseba 

določi reţim dodeljevanja, hranjenja in spreminjanja gesel. Vsa gesla in postopki se hranijo v 

zapečatenih ovojnicah in varujejo pred dostopom nepooblaščenih oseb. V občini si vsak 

uporabnik sam določi geslo, prav tako ima sam shranjeno geslo.  

 

Po pojasnilu strokovne sluţbe osebne podatke iz računalniških medijev brišejo tako, da uničijo 

medije, medtem ko osebne podatke na klasičnih nosilcih zreţejo. Pri brisanju osebnih 

podatkov je prisoten strokovni sodelavec. 

 

Vsi zaposleni na delovnem mestu, kjer se zbirajo, urejajo in uporabljajo osebni podatki, so 

seznanjeni z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov. Podpisali so izjave, ki jih 

zavezuje k varovanju osebnih in drugih zaupnih podatkov ter poklicne skrivnosti.  

 

Posredovanje osebnih podatkov zunanjim institucijam odobri tajnik občine na podlagi pisne 

zahteve. V skladu z internim pravilnikom se mora vsako posredovanje osebnih podatkov  
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beleţiti v evidenco posredovanj, iz katere naj bo jasno razvidno, kateri osebni podatki so bili 

posredovani, komu, kdaj in na kakšni podlagi. Po pojasnilu strokovne sluţbe omenjeno 

evidenco vodijo, vendar še niso imeli zahtevka za posredovanje osebnih podatkov od zunanjih 

institucij.  

 

Priporočilo 

Priporočamo vam, da ponovno presodite ustreznost izvajanja 14. in 15. člena Pravilnika o 

zavarovanju osebnih podatkov v zvezi z dodeljevanjem, hranjenjem in spreminjanjem gesel.  

 

 

3.2 KATALOG ZBIRK OSEBNIH PODATKOV  

 

Upravljavec osebnih podatkov mora za vsako zbirko osebnih podatkov vzpostaviti katalog 

zbirke osebnih podatkov, ki ga v skladu s 27. členom ZVOP-1 posreduje Drţavnemu 

nadzornemu organu z vpisom v register zbirk osebnih podatkov. 

 

Občina je v skladu s 26. členom ZVOP-1 vzpostavila katalog zbirke osebnih podatkov, ki 

vsebuje 24 evidenc.  

 

Ugotovili smo, da je občina zadostila zakonskim zahtevam glede vzpostavitve kataloga zbirke 

osebnih podatkov. Občina je zbirko osebnih podatkov prijavila Informacijskemu pooblaščencu, 

ki v skladu z ZVOP-1 vodi in vzdrţuje register zbirk osebnih podatkov in je objavljen na njegovi 

spletni strani.   

 
 
4 IZVAJANJE PRIPOROČIL REVIZORJEV 

 
Na podlagi pogodbe o izvajanju notranjega revidiranja Občine Ravne na Koroškem in Občine 

Prevalje za obdobje treh let 2007, 2008 in 2009 je bila opravljena notranja revizija: 

 v  letu 2008 so bili pregledani zaključni račun proračuna občine za leto 2008, izvajanje 

javnih naročil ter nadzor nad prevedbo plač po Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju.  

 

V revizijskem poročilu z dne 16.07.2009 smo na podlagi ugotovitev podali nekatera 

priporočila, ki so zahtevala popravljalne ukrepe revidiranca. Po ukrepanju revidiranca je 

potrebno preveriti celovitost in primernost izvršenih korekcijskih ukrepov ter zahtevati 

morebitne dopolnitve. Notranji revizor z naknadno revizijo oceni ustreznost in uspešnost 

sprejetih ukrepov. 

 

V tem poročilu: 

 predstavljamo nepravilnosti, ki so bile razkrite v revizijskem poročilu z dne 16.07.2009 in 

so zahtevale ukrepanje,  

 povzemamo popravljalne ukrepe in 

 izrekamo mnenje o zadovoljivosti popravljanih ukrepov. 

 

Zadovoljivost popravljanih ukrepov smo ocenili na podlagi posredovanega opisa posameznih 

ukrepov in pregledane dokumentacije občine. Menimo, da smo pridobili zadostne in ustrezne 

podlage in dokaze, da lahko podamo oceno zadovoljivosti izkazanih ukrepov. 
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4.1 ZAKLJUČNI RAČUN 

 
Ugotovitve in priporočila pri prejšnji reviziji 

 
Občina ob koncu leta 2008 izkazuje zapadle neplačane obveznosti do dobaviteljev v višini 

344.353 € in do posrednih uporabnikov proračuna drţave in občine v višini 36.159 €.  

 
Za pokritje zapadlih neplačanih obveznosti je potrebno zagotoviti dodatne vire s prihodki v letu 

2009 ali z najetjem kredita pri banki.  

 

Popravljalni ukrepi 

Pregledali smo odprte postavke na dan 31.12.2009 in ugotovili, da občina izkazuje zapadle 

neplačane obveznosti do dobaviteljev v višini 231.770 € oziroma 29,10% ter neplačane 

obveznosti do posrednih proračunskih uporabnikov do drţave in občine v višini 53.263 € 

oziroma 21,75%.  

 

Ocena popravljalnih ukrepov 

Popravljalni ukrepi niso zadovoljivi. Občina naj za pokritje neplačanih obveznosti zagotovi 

dodatne vire s prihodki v letu 2010. 

 

Pojasnilo strokovne službe:  

Občina lahko najkasneje do 20. novembra predloţi zahtevo za pridobitev soglasja k začetku 

postopka za najetje kredita. Tedaj še za določen izpad sredstev nismo mogli vedeti. Za projekte 

LAS smo v mesecu avgustu 2009 zaloţili sredstva in jih gleda na zagotovila nismo dobili do 

31.12.2009 (ca. 15.000). Na izdane odločbe za komunalni prispevek so v mesecu decembru 

2009 zavezanci vloţili pritoţbe in sredstva so bila nakazana v letu 2010. Dvakrat smo ponovili 

razpis za prodajo stanovanj na naslovu Zgornji kraj 8. Do realizacije ni prišlo. Do mestne občine 

Slovenj Gradec smo imeli konec leta 2009 odprte zapadle obveznosti v višini 127.881,03 €. V 

tem znesku je tudi 10% zadrţanih sredstev.  Vse to je vplivalo na likvidnostne teţave. Vse te 

obveznosti smo v letu 2010 ţe poravnali. 

 
4.2 JAVNA NAROČILA 

 

Ugotovitve in priporočila pri prejšnji reviziji 

 

Pri pregledu javnih naročil iz leta 2008, smo ugotovili, da prejete ponudbe niso bile dosledno 

vpisane v knjigo prejete pošte.  

 

Popravljalni ukrepi 

Po pojasnilu strokovne sluţbe beleţijo prejete ponudbe v računalniško evidenco.  

 

Ocena popravljalnih ukrepov 

Popravljalne ukrepe ocenjujemo kot zadovoljive.   
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5 MNENJE  
 

V Občini Prevalje so notranje kontrole vzpostavljene na vseh pregledanih področjih.  
Notranje kontrole na področju proračuna, javnih naročil in na področju varovanja osebnih 
podatkov delujejo učinkovito, na področju izvrševanja plačil dobaviteljem in proračunskim 
uporabnikom pa pomanjkljivo.  Pri pregledu smo ugotovili, da so bili nekateri računi plačani 
z zamudo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dravograd, dne 08.06.2010 

 

 

 

Drţavna notranja revizorka:      Strokovna direktorica: 

Rosanda Janeţ, univ. dipl. ekon.    Lucija Smolnik, univ. dipl. ekon. 

        Drţavna notranja revizorka 
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6 PRILOGA 
 

Priloga 1: Seznam uporabljenih predpisov 
 

PREDPISI KOT PODLAGA ZA NOTRANJO KONTROLO IN REVIZIJO 

 

ZLS Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, in spremembe od 6/94 do 100/08) 

ZFO-1 Zakon o financiranju občin (Ur. l. RS, št. 80/94 in spremembe do 45/97)  

ZFO-1A Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin (Ur. l. RS, št. 57/08) 

ZJF Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 127/06,14/07, 109/08)  

- Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Ur. l. RS, št. 

72/02) 

- Pravilnik za izdajanje potrdil za naziv preizkušeni drţavni notranji revizor in preizkušeni drţavni notranji 

revizor (Ur. l. RS, št. 83/07) 

- Usmeritve za notranje kontrole, RS, Ministrstvo za finance, Sluţba za nadzor proračuna, november 2004 

- Usmeritve za drţavno notranje revidiranje, RS, Ministrstvo za finance, Sluţba za nadzor proračuna, 

december 2003 

- Standardi notranjega revidiranja, Slovenski inštitut za revizijo 

 

RAČUNOVODSKI PREDPISI 

 

ZR Zakon o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 23/99, 30/02) 

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega 

prava (Ur. l. RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04, 141/04, 

117/05,138/06, 120/07, 124/08) 

- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur. l. RS, št. 

134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07) 

- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega 

prava (Ur. l. RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08) 

- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu ter 

kapitalskih naloţb (Ur. l. RS, št. 117/02, 134/03) 

- Pravilnik o spremembi Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih 

osnovnih sredstev (Ur. l. RS, št. 120/07) 

SRS Slovenski računovodski standardi (Ur. l. RS, št. 107/01, z dopolnitvami in  

spremembami do 31.12.2006) 

ZIPRS Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (Ur. l. RS, št. 114/07, 58/08, 

109/08, 26/09, 31/09-popr., 59/09, 96/09) 

 

DRUGI PREDPISI, KI UREJAJO PODROČJE LOKALNE SAMOUPRAVE 

 

ZJN-2 Zakon o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/2006) 

ZJN-2A Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 16/08) 

ZVOP-1-UPB1 Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07) 

 

PREDPISI OBČINE 

 

- Statut Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin št. 18/17.08.2006, 19/06 in 34/19.12.2007) 

- Poslovnik Občinskega sveta Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin št. 18/06 in 01/08) 

- Pravilnik o računovodstvu Občine Prevalje (ţupan, 04.09.2007) 

Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Prevalje (ţupan, 09.02.1999) 

- Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprabe Občine 

Prevalje (ţupan, 11.03.2002),  

- Odlok o proračunu Občine Prevalje za leto 2009 (Uradno glasilo slovenskih občin, 31/08) 

- Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2009 (Uradno glasilo slovenskih občin, 

10/09) 

- Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2009 (Uradno glasilo slovenskih občin, 

21/09) 

 

 

 


