
OBÖINA MORAVSKE TOPLICE
KRANJÖEVA ULICA 3

9226 MORAVSKE TOPLICE

§tevilka: 41 0-0001 8l2}l5-24
Datum: 20.08.2015

OBÖINSKI SVET OBÖINE MORAVSKE ToPLICE

ZAdEVA: POROÖILO O OPRAVLJENI NOTRANJI REVIZIJIZALETO 2014

1. ZAKONSKÄ PODLAGA:

16. ölen Statuta Oböine Moravske Toplice (Uradni list RS, §t. 35/14, Zlll5).

2, RAZLOGI ZA SPREJEM:

Ztpan je kot predstojnik oböine v skladu z Zakonom o javnih financal-r odgovoren za
vzpostavitev in delovanje ustreznega sistema finanönega poslovodenja in kontrol ter
notranjega revidiranja. V skladu s 100. ölenom Zakona o javnih financah oböina lahko naloge
revidiranja poveri zunanjetnu izvajalcu, poobla§öenemu za notranje revidiranje, ki mora te
naloge opravljati skladno s predpisanirni standardi.

Oböina Moravske Toplice je opravljanje storitev notranje revizije poslovanja oböine za
poslovno leto 2014 zaupala druZbi ABC revizija druZba zarevizilo in sorodne stolitve d.o.o.,
Ljubljana, ki je opravila revizijo v skladu s slovenskirni predpisi, ki urejajo poslovanje v
javnem sektorju, Zakonom o revidiranju, Kodeksorn poklicne etike notranjih in zunanjih
revizorjev, Strokovrrirni naöeli notranjega revidiranja in Mednarodnirni revizijskirni standardi.
Nauen revizije je podati Innenje o raöunovodskih izkazih oböine in pravilnosti poslovanja
oböine.

DruZba je julija 2015 pripravila in oböini posredovala Poroöilo o riotranji reviziji zaleto 2014
v Oböini Moravske Toplice, ki ga prilagarno.

3. PRtrDLOG SKLEPA:

Oböinski svct Oböinc Moravske Toplice se jc
leto 2014 r, Oböini Moravsl<e Toplice.

Pripravila:
Oböinska uprava

Priloga:

scznanil s Poroöiloln o notranji reviziji za

111:

MC

Poroöilo o notranji reviziji zaleIo2014 v ObÖini Moravske Toplice
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DRUZBA ZA REVIZIJO

. . o . . insorodnestoritved.o,o.
'1000 Ljubljana, Dunajska cesta 101, Slovenija
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00386 059 091 400
00386 059 09'1 40'l
revizija@abc-revizija si

TRR: 1010 0005 2467 877, tD srevitka za DOV: S188534022
Matiöna §tevilka: 5662664

POSLOVNA ENOTA PTUJ, Osojnikova 3. 2250 ptuj
Telefon:00386 (0)2 74 92 682
Faks: 00386 (0)2 74 92 680

POSLOVNA ENOTA MARIBOR,
Cankarjeva ulica 24,2000 Maribor
Teleton:00386 (0)2 22 98 082
Faks; 00386 (0)2 22 98 084

Telefon
Faks:
E-mail:
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OBÖINI MORAVSKE T'OPLICE

Kraniöeva 3, Moravsl{e 'l'oplice

fulij 2015

DruZbeniki pooblaaöe^i rctizotjit d(. Branko i/ayr, rnag. Darinka KamenSek

ölan JpA ir,ternational - mrgZe neodvisnih raöunovodikih druib / L mer,ber of JPA inlgrnalional nelv/ork o( independent accounIng firms
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UVOD

P REDSTAVITEV REVI DIRANCA

Ime revidiranca: Oböina Moravske Toplice

SedeZ revidiranca: Kraniöeva ulica 3,9226 Moravske Toplice

Matiöna §tevilka: 5883164

Davöna §tevilka: st 627 60963

§ifra dejavnosti: 84.110 splo§na dejavnost javne uprave

Transakcijski raöun: 01278-0100012085 pri Upravi za javna plaöila Murska Sobota

Poslovno leto: od 01.01.2074 do31.12.2074

Stevilozaposlenih: 1B skupaj z Zupanom [stanje na dan 31.72.2014), od tega 4 zaposleni v
skupni oböinski upravi (Medoböinska in5pekcija in redarstvo), 1 oseba pa v okviru javnih del

0dgovorna oseba - Zupan: AIojz GLAVAÖ, inZenir elektrotehnike

[v nadaljevanjr.r : oböina)

IZVAJAT,EC IN IZVEDBA NOTRANJE REVIZIJE

lzvajalec revizije: ABC revizija, d. o. o., Dunajska 101, Ljubljana.

Odgovorni revizor: dr. Branko Mayr, dräavni notranji revizor, poobla5öeni revizor

lzvajalec revizijskih postopkov: Darinka Me§ko, preizku§ena notranja revizorka

Notranjo revizijo smo izvedli na podlagi pogodbe [§t.4/2015) med izvajalcem revizije in
revidirancem.

CAS IN KRAJ REVIZIJE

Notranja revizija se je izvajala v prostorih revidiranca in izvajalca na osnovi posredovane

dokunrentacije s strani revidiranca. lzvajala se je v öasu od 12,6.2015 -23,7.2015 s presledki.
Dne24.7.2015 smo revidirancu posredovali osnutek poroöila, pripombe na osnutel< smo preje)i

dne 30. 7 ,201.5 in jih upo5tevamo v konönem poroöilu.

ABC revizija, d. o, o., ölanica IPA lnternational Stran 3
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OBÖINA MORAVSKE TOPLICE 20L4

NAMEN IN CILI REVIZIJE

Revizijski pregled je bil opravljen kot pregled kljuönih procesov in aktivnosti na podroöjih, ki so

bili po pogodbi, predmet pregleda. Cilj notranjega revidiranja je bil:

ugotoviti ali so bila priporoöila, ugotovljena pri reviziji za leto 2013 upo5tevana in tudi
odpravljena
ugotoviti pravilnost obraöunanih plaö

ugotoviti pravilnost izvedbe postopkov javnih naroöil

Namen ugotovitev in priporoöilje podati zadostna zagotovila za uöinkovito in korektno izvajanje
podroöja revidiranja v Oböini Moravske Toplice ter podati predloge za izbolj§ave, v izogib,
tveganjem, pri poslovanju.

PREDMET REVIDIRANJA

Na podlagi sklenjene pogodbe o izvajanju notranje revizije smo opravili dogovorjeno notranjo
revizijo za leto 2074.V sklenjeni pogodbi je opredeljeno oz. dogovorjen pregled:

1.. Preveritev ugotovitev revizije zaleto 2073
2. Pregled obraöun plaöza 6 zaposlenih
3. Pregled javnih naroöil (1 javno naroöilo veöje vrednosti in 1 manj5e vrednosti).

Notranji revizijski postopki so bili opravljeni v skladu s podroönimi zakonskimi zahtevami in
pravili notranjega revidiranja, Preveritve smo opravili z uporabo analitiönih postopkov in
vzoröenja.

Izjavljamo:
da snro opravili vse postopke, ki so bili po pogodbi dogovorjeni, da smo posel izvedli v skladu z

Mednarodnimi standardi strokovnega ravnanja pri notranjenr revidiranju ter Kodeksom
poklicne etike notranjega revizorja, da nismo povezani s stranko v nobenem pravnem ali
organizacijskem odnosu. Notranja revizija je bila izvedena zaradi zagotovitve pogodbenega cilja.

REVIZI,JSKE M ETODE IN IZVEDBA

Notranjo revizijo smo izvedli na podlagi ustreznih revizijskih postopkov s:
. pregledovanjem internih aktov in listin,
. preg)edovanjem pregledov, seznamov in poroöil, kijih izdelajo pristojni zaposleni,
. izdelave pregledov, primerjav in analiz,
. intervjuji.

Notranja revizija je temeljila na predpisih in internih aktih revidiranca, l<i so navedeni v
nadaljevanju. Z navedenimi metodami snro pridobili zadostne, ustrezne in zanesljive revizijske
d okaze, za izdajo poroöila.

ABC revizija, d. o. o., ölanica JPA International Stran 4
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I Priporoöila. ki smo.i ilr podali v letu 20 l3 in so bila v letu 2014 upostevana' v tabeli ne navajamo'

r poglav.ie poroÖilu leta 20 l3 se nana§a na celotno poroÖilo, ki ga je mogoöe dobiti na sedezu oböine'

l<ateresnropodalitudipriporoöilavlettr20l3intavletu20I4nisobilarealizirana.

Ugotovitevr:Poglavje
poroöilu2

LETO 2013

_.1.1.P."*.J.^,.,J"d"1o'uojasistemanotranjiht.ontrotnaraönovodsko.I.rnanönempodroöju

Posodobitev Pravilnika o raÖunovodstvu (z zapisi
pomembnej§ih procesov oz' navodil za delo), dopolnitev
iVavodila za izvedbo popisa in oblikovanje ter
posodobitev drugih internih a'!:tov, v skladu s priporoöili
notranje revizije zaleto 2Ol3-

Pravilnik o raöunovodstvrr jc iz leta
2002

LDTO 2OL4

Glede na to, da se priöakuje sprememba Slovenskih
raöunovodskih standardov v letu 2016, bo novi Pravilnik
o raöunovodstrm izdelan takratPriporoöilo ostaja enako, kot je bilo w letu 2O13Oböina w letu 2Ol4 ti Posodobila

Pravitnllca o raöunovodstvu'

2.3.2.1.1. Osnovna sredstva

V tabeli navedene investicije v teku v letu 2013 §e niso bile

aktivirarre iz razloga, ker so 5e v teku. Y z'tezi z njirr.r potekajo

bodisi postopki priprav oz. je ptiptavljena dokumentacua'
doloöenl investicija pa so zgrajene in 5e ni uporabnih

Prouöiti, katere investicije ostajajo aktualne, druge
(oredvsem tiste, ki so Ze zelo stare), za katere ni

iredvidenih tazpoloZljivih sredstev, pa izloöi'

Neliatere invescicije' ki niso bile
a-fitivirare v letu 20 12, ostaj ajo

nca,Iitivirzrne tudi v letu 20 13
c) Aktiviranje
in1,651i6i.i rr tel«t

Navajamo sat"llo tlqoto\/ltve' za

ABC revizija, d.o.o., ölanica JPA International
Stran 5
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OBÖINA MORAVSKE TOPLICE 20L4

Inwestlcle, kl se zak[uö{o sprotl aktlvlramo, nove Pa
sprotl ewidentlramo kot lnvestlcle v teku.Prlporoöilo ostaja enako, kot je bilo w letu 2013

na osnovi pregleda kontne kartice
investicij v teku ugotavljamo, da
nehatere investicije §e wedno
ostaiaio neaktivlrane

Ocenili smo, da je edina realna moZnost za evidentiranje
wednosti nepremiönin, predvsem zemlji5ö, ki jih imamo
evidentüane med osnovnimi sredsM z wednostjo 0 EUR ta,

nepremiönine po GURS-u.

Nepremiönine, katerih nabavna vrednost ni znana v
poslovnih }«rjigah ovrednotiti v skladu z opredelitvijo 32.
ölena Zakona o raöunovodswu.

Oböina je v letu 2013 na dan 1. 1.

2013 ovrednotila zemlji§öa in
zgradbe, ki so v imele v registru
vrednost 0 in so bile pridobljene po
delitvenem naörtu ob delitvi oböin v
preteldosti. Na dan 1.1. je bilo
ovrednotenje opravljeno na osnovi
izpisa ovrednotenja izdaje zbirnih
podatkov o lastnistvu parcel, stavb in
delov stavb iz rcgistra nepremiönin z
informatirrnim izraöunom davka iz
dne 31.1.2014, ki ga je izdaJa
Geodetska uPrava RePublike
Slovenije na podlagi 27. ölenaZakona
o davku na nepremiönine. SlorPna
vrednost ovrednotenja, ki izhraja iz
registra osnovnih sredstev jc
649.709,49 EUR.

d) Ovrednotenja
obstojeöih
zemlji§ö v lasti
Oböine
Moravske
Toplice

oceniti poobla§öeni ocenjevalec wednosti nepremiönin.

ABC revizija, d. o. o., ölanica JPA International Stran 6
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Ni nam znana zal<onska osnova za

ovrcdnotenje nePremiönin Po
informativnetn izraöunu GURS-a za

ltalnen izraöuna davl<a od Prometa
neoremiönin. Ocenjujemo, da so

lalil<o izraöunane vrednosti po Gursu
oomembno drugaÖne od ocenjenih'
zato obstaja tveganje, da so osnovna
sredstva izkazana Po naPaönih
vrednosLih.

Priporoöilo ni bilo uPo§tewano'

I{jub podani obrazloZitvr oböine
nespremenJene.

na§e ugotovitve ostajajo

tudl raöunowodske ewldence-

Priporoöilo ostaja enako, kot je bilo w letu 2013

-zs-zt.s. 

Dolgoroöno da,a posojila in -i ter dolgoroÖne poslovne terjatve iz poslovanja

Priporoöila upostevali v tekoöem poslovanju'
Preveriti izkazana clotgoroönih posojil' Prav ta-ko

predlagamo, da se v prihodnje del terjatev' ki- zapade v

ioptaelto v roku enega leta, prikai-e med kratkoroönimi
poslo'.rnimi terj atvami.

Za izkazane terjatve smo preveril-i

olaöila dolZnikov v letu 2013' V letu

äOta.y" terjatve placevalo le 7 l<upcev

.t"ro"-lj, i Z kuPcev ni izvedlo

nobenega Plaöila.

DolgoroÖne
poslovne
terjatve

Do konca leta 2015 bomo posku5all zapreti te terJatve oz'
zaöetl s postopkl izwr5b tam, kJer ne bo moZno drugaöe

priporoöila ostajajo enaka kot w lctu 2013v obdobju od januarja do deccmbra
2014 so Plaöali le trije dolZniki'

i-32 tl r"n^r*,a "ttd"t"a' 
dma "'PtN

LETO 2013

PriporoÖila upostevali v tekoöem poslovanju'
Z osebami javnega prava, katerim so sredstva dana v
upravljanje, sldeniti ustrezne pogodbe' [3]

lzkazane terjatve v nekaj primerih
.,iso usl<tajene z neodvisno potrditvijo
oz. ta ni bila Pridobljena;

Ne obstajajo Pogodbe za sredstva'

dana v upravljanje.

ABC reviziia, cl. o. o., ölanica IPA International
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Pojasnjcno nam Je bilo, da je
podpis pogodb za srcdstrra dana v
upravljanje v pripravi ln sc
predvideva,da bodo pogodbc
podplsane 5e v letu 2015.

Priporoöamo, d.a se postopek izwede do konca leta
20rs

2.3.2.1.6.Iüatl<oroöne terjatve do kupcev in uporabnrl<ov EI(N

Priporoöila upo§tevali v tekoöem poslovaaju.- podrodju izteiave vzpostavitr ustrezne notranJe
kontrole in natztnöno opredeli postopke izteqave,

Oböina v letu 20 13 §e ni izvajala
aktivnih postopkov izter;'ave, s tem je
zaöela v letu 2014.

Preveritev
postopkov
izterjave in
tedatev
starej§ih od
leta

terjatve do kupcev spornc in toZene.

Oböina rzkaztje na dan 3I. 12. 2Ol3
terjatve starej§e od I leta v slflrpni
vi§ini 378.688,23 EUR[5]

- Vzpostavitt ustrczne notranje kontrole, na osnovi
katerih bo obvladovzrno tveganje nepravilnega
evidentiranja poslovnih dogodkov

ABC rcvizija, d. o. o., ölanica JPA Inte rnational
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Oböina izkaz:uje na dan 30.6.2015
o<lprte postavke, ki so zaPadle w

letw 2074 in Pred tem w skuPni
vi§ini 858.592 EUR4

Glede postopkow lzterJaw Je oböina na podlagl lzvr§be,
wloZene v zaöetku leta 2014 zat^dl izterjave 304.938'40
EUR enega dotZnlka del d'olga Ze pokrlla. Postopkl
pokrivanja tega dolgä se §e nada[uJeJo ln se dolg 5e

iz leta 2013

leto znesek

2001 22.425,20

2002 778,68

2003 2.573,57

2004 2.4t0,32

2005 3.520,30

2006 15 244,05

2007 12.370,34

200s 22.304,L5

2009 339 028,62

2010 24.957,98

2011 3 2 6.9 81.71

2077 3 1.565,98

2013 20.313,09

ABC .eviziia, d o o., tlanicä IPA Intcrnätional stren 9
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Oprav[amo analizo starih dolgov ln pogodbe, kl se ne
morejo reallziratl sPorazumno tazveZetno'
Vse stare terJatve tudl v letu 2O15 posku§amo lzterJatl,
stare terjatve, kl Jih nl moZno lzterjati pa smo tudl v letu
201-4 predlagall w odpis in jih odptsali.

PriporoöiJa upo§tevali v tekoöem poslovanju.
. izkazamo stanje obveznosti v znesku 16.890,74 EUR po

alalitiönem seznarnu preveriti in ustrezno
prerazporedili.

Veöji del obveznosti na kontih
skupine 23I se nartaSa na obveznosti
za izplaöllo vlaganj v telefonÜo. Tako
v letu 2013 kot v letu 2012 je
izkazano stalje na kontu
nespremenjeno v vi§ini 16.89O,74
EUR. Analitiönega seznarna k
izkazani obveznosti nismo prejeli.
Sredstva so namenjena krajevnim
skupnostim za obnovitev vlaganj v
infrastrukturo.

Druge
lcratkoroöne
obveznosti

. za nerazporejena sredstva oböini predlagamo, da
preveri njihovo vsebino in jih vrne nakazovalcem ali
odpiSe.

Na kontih skupine 234 oböina
izkaa\e obveznosti za sredstva, kj so
jim bila nakazala in plaöil zaradi
neustreznih sklicov ni bilo mogoöe
razporediti.

Za netazpoteJena sredstva sproti ugotaw[amo namen in
jih po ugotovitvi preknJtZimo na ustrezne konte.Priporoöi1a ostajajo enaka, kot v letu 2O13V letu 2014 stanje ostaja enako

hot v letu 2O13.

!lti'

ABC revizija, d. o. o., ölanica JPA International Stran 10
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s prenosi sredstev med obema Priporoöila upo§tevali v tekoöem poslovanju.2.3.2.1.13.
Splo§ni sklacl

Veö.ja razlika med stanjem sredstev
in staljem sPlo§nega sldada je
izkazana pri neoPredmetenih in
opredmetenih osnovnih sredstvih in
pri te!'atvah za sredswa dana v
upravljanje. Neusklajenosti med
stanjem sredstev in stanjem
splo§nega sklada Predstavljajo
inve sticije v teku (Primer wtec v
Moravskih Toplicah), ki se evidentira
na kontih sredstev 023 ter istoöasno
na kontu 9003 sredstva dana v
upravljanje. Po konöarrju investicije
se opravi Prenos sredstev v
upravljanje tako, da se oPravijo
prenosi med konti 023 in 09.

Neu sldajeno sti od praviti
splo§nima sldadoma.

ManjSe razllke, do katerih prlhaJa prl posameznlh
kategorijah bomo v prihodnJe razlskall ln uskladlll.

t!t!!!l.!-

stran 11

LETO 2014

Priporoöilo ostaJa enako

F.t pre"erJ'anjn razlik med stanjem
sred.stev in stanjem sPlo§nega
sklada ugotavljamo, da med saldi
prihaja do manj5ih razlik.. Na

iazliko med izkazaniml

Glasbena §ola

Za leto 2Ol2 je bila izvedena revidja o notranjem poslovanju
za vse posredne proraöunske porabnike, katerih ustanovitelj
je Oböina Moravske Toplice, to so Vrtci oböine Moravske
Toplice, OS Bogojina, OS Fokovci, DOS Prosenjakovci, TIC
Moravske Toplice in MNSS Oböine Moravske Toplice.

Predlagamo, da na podroöju zagotavljanja namenske
porabe sredstev pri prejemnikih transferJ'ev, vzpostavite
notranje kontrole z oböasno izvedbo notranje revizije-

RevlziJa o notranjem Poslovanju bo za vse Posredne
proraöunske porabnike l-zvedena sPet za Ieto 2015.Priporoöilo ostaja enako.

ABC revizija, cl. o. 0., ölanica JPA International
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ZAKONSKE PODLAGE

Pravilnost obraöunavanja in izplaöevanja plaö smo preverili v skladu z zakonskimi doloöili, pri
öemer smo upoStevali predvsem:

1. Zakon za uravnoteäenje javnih financ (uradni list RS §t. 40 /72,705 /72; ZUIF)
2. Dogovor o dodatnih ukrepih na podroöju plaö in drugih stro§kov dela v javnem sektorju

za uravnoteäenje javnih financ v obdobju od 1. 6. 2013 do 37.72.2014,UL46/2073
3, Zakon o sistemu plaö v javnem sektorju; ZSPJS (Uradni list RS, §t. 58/2008 - plaöna

lestvica pred prehodom), 108/09-UP873,L07 /09-odl. US, 13/10, 59170, B5/10, 107 /1.0,

-35 /17,27 /12-odl.US,40 /72;ZU|F, 461L3)
4. Zakon o izvr§evanju proraöunov Republike Slovenije za leti 201.3 in 2014 [Uradni list RS

§t.1.04 /72,46/13)
5. Zakon o interventnih ukrepih zaradi gospodarske krize(ZlUZGK) ( Uradni list RS, §t.

eB/0e)
6. Zakon o interventnih ukrepih; ZIU (Uradnilist RS, §t.94/70,ZlU)
7. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) Ur.l. RS, §t.2t12073 (78/201,3 popr.)

B. Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2072 (Uradni list RS,-110/1.7, 43/72;
zDtut2)

9. Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obraöun in izplaöilo plaö v javnem sektorju,
priloga (Uradni list RS, §t. L4/09,23/09, 48/09, L13/09,2511,0, 67 11,0,1.05/70, 45/L2,
24/1.3,51/1.3)

10, Uredba o plaöah direktorjevv javnemsektorju (Uradni list RS,5t.73/05, 103/05, 1.2/06,
36/06, 46/06,77106, 1,28106,37107,95107, L72/07,70+108,723/08,21'/09, 67/09,
97/09,3/1.0,27 /10,45f 70,62/10, BB/L0, 1.011.7,45/77,53/17,86/1.1.,26/1.2, 41/72,
90 / 1.2, 24 / 1.3, 7 5 / 1.3, 7 9 / 1.3)

11. Uredba o napredovanju javnih usluäbencev v plaöne razrede (Uradni list RS, §t.51/08,
91. / oB,1 13/o9J

12. Uredba o kriterijih za doloöitev vi§ine poloZajnega dodatka za javne usluZbence (Uradni
list RS, §t. B5/10)

13. Uredba o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v
plaöne razrede (Uradni list RS, §t. 69/08, 73/08,611.1)

14. Uredba o kriterijih za doloöitev viSine poloZajnega dodatka za javne usluäbence Ur.l. RS,

§t. Bs/2010
15. Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspeSnosti direktorjev v javni upravi (Uradni

list RS, §t. 2Bl06J
16. Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s podroöja javne uprave v plaöne razrede

znotraj razponov plaönih razredov (Uradni list RS, §t. 106/05, 20/06,39/06,79106,
132106, 47/07, 60/07, 77109, 67/09, 93/09, 1.611.0, 1,0411.0, 71./17, 291L1,
z0 / 1.2,97 I 1.2, 47 f 73, 51 / 73, 5 5/13)

17. Sklep o subjektih, za katere velja zakon o sistemu plaö v javnem sektorju (Uradni list RS,

§r 46103)
18, Znesek nrininralne plaöe (Uradni list RS 5112)
19. Uredba o davöni obravnavi povraöil stro§kov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja

Ur. l. RS, it. 740 /2006, 7 6 f2008,
20 Uredba o delovni uspeSnosti iz naslova poveöanega obsega dela za javne usluZbence

(uradni list RS,5r. 53/08, 89l0B,98l09 -Z\UZGKin94/10 -ZtU)
21. Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS) Uradni list RS, §t.57/2008 (spremembe Ur, l,

RS, 5r. 8612008, 312009, 1612009, 2312009, 33/2009, 48/2009, 9112009, Bl2O7O,
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37 /20L0, 83 /2010, 89 /2070, 89 120L0 , 89 12070, 59 /201.1, 6 120\2, 40 /2072, 22 /201,3,
22 / 2073, 22 I 2073, 46 I 2013

22. Katalog funkcij, delovnih mest in nazivov z dne 20.8.2014.
23. RS Ustavno sodi§öe, opravilna §tevilka U-l-767 196

Pojasnila, izdana s strani RS, posameznih ministrstev, ki se nana§ajo na obraöun plaöe za javne
usluäbences:

1. Pojasnilo RS, Ministrstva za pravosodje in javno upravo, z dne 26. 1L. zolz, v zvezi s
povraöilom stro5kov prevoza na delo in z dela na podlagi Zakona o uravnoteZenju javnih
financ - dopolnitev stali§öa (§t. 1000-293/207218)
Pojasnilo RS, Ministrstvaza notranje zadeve, z dne 1.2.6.2013,v zvezi z dodatnimi ukrepi na
podroöju plaö in drugih stro5kov dela v javnem sektorju za uravnoteZenje javnih financ v
obdobju od 1. 6. 2013 do 31.72.2014 (0100 -248/2013/45)
Sklep Vlade RS z dne 10. 1,2013, §t.00730-501207217 o uporabi daljinomera za doloöitev
razdalj za namen povraöil stro§kov in drugih prejemkov javnih usluZbencev
Mnenje RS, Ministrstva za javno upravo, v zvezi z obraöunom dodatkov in delovne
u s p e§ n o s ti ( d o s e gl j i v o n a : h $p t/ /tvrvlvJDj LLga y.si)

lnterni akti:

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sistentizaciji delovnih nrest v
oböinski upravi iz dne 18.12.2013
Pravilnik o sprenrenlbah in dopolnitvah Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji
delovnih mest v organu skupne oböinske uprave »Medoböinska in§pekcija in redarstvo«
oböin Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodo5, Kuzma, Moravske Toplice, Puconci,
Roga§ovci, Salovci in Ti§ina iz dne 77.12.2073

OBRAZLOZITEV PREGLEDA

Za namen pregleda in ugotavljanja pravilnosti obraöuna plaö smo pregledali obraöune plaö na
osnovi vzorca 6 zaposlenih.

Vzorec pregleda je zajemal podatke o plaöah za sklenjene pogodbe o zaposlitvi za naslednja
delovna mesta:

5- http://*,rlt'mnz gov si/si/javna_uprava/javni_sektor/place_vjavnenr_sektorju/aktualno_v_zvczi_s;rlacninr_sistcntotn/

1

2

I

I
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Zap. St. Poimenovanje DM Naziv delovnega mesta

1 A05050 1 Zupan V

2 I 02 5002 Administrator V

3 I01713 s Strokovni sodelavec VI I/ 1

4 c067002 ln§pektor lll
t.). c027005 Svetovalec I

6, c02701 0 ViSji svetovalec I
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IPravilnost obraöuna plaöe smo za izbrane zaposlene preverili na podlagi predloZenih plaöilnih
list za mesec december 2014.

Za izbrane zaposlene smo preverili:

' izpolnjevanje pogoiev za zasedbo delovnega mesta v skladu s sistematizacijo delovnih mest
(opredelitve v popisnih listih delovnih mest) glede ustrezne izobrazbe in izpolnjevanje
pogojev za opravljanje dela,

. delovno dobo, glede na vpisane podatke v delovni knjiZici,

. doloöanje osnovne plaöe in dodatkov,
o podlage za obraöunavanje plaö,
o vodenje delovne prisotnosti in druge evidence,
. pravilnost izraöuna posameznih delov plaöe

Pravilnost uvrstitve v plaöni razred ter delovno mesto smo preverjali s podatki pogodb o
zaposlitvi oz. aneksov k pogodbam o zaposlitvi, iz katerega je razvidno delovno mesto in
uvrstitev v plaöni razred. Pravilnosti izvedbe prevedbe in poslediöne pravilnosti doloöitve
plaönega razreda zaposlenega ni bil predmet pregleda.

DOKUMENTARNE PODLAGE

V reviziji snto pridobili naslednje dokuntentarne podlage:

[1) Pogodbe oz. anekse k pogodbam o zaposritvi, veljavne na dan 3l.12.zol4
[2) Dokazila o izobrazbi in pridobljenih nazivih
[3J Plaöilne liste za ntesec decenrber 2014
(4J Evidence prisotnosti za mesec december 2014
(5) Izjave o prevozu
(6) Delovne knjiZice
(7) seznam zaposlenih v obraöunu plaöe za mesec december 2014.

UGOTOVITVE IN PRIPOROÖILA

(7) Preveritev usldaienosti rozpona plaönih razredov v patologu delovnih ntest oböine
Moravske Toplice z razponom plaöilnih razredov, doloöenih vkatatogu funkcij, delovnih
mest in nazivov z dne 20,8.2074

Plaöni razredi delovnih mest v 0böini Moravske Toplice so v opredeljenem razponu plaönih
razredov Kataloga ftrnkcij, delovnih mest in nazivov,zdnezB.B.zol4.plaönirazredi opredeljeni
v pogodbah o zaposlitvi so v skladu s Katalogom clelovnih mest v oböini Moravske Toplice.

(2) Preveritev usl«laienosti plaönega rozreda v obraöunu plaöe z dotoöitvijo plaönegorozreda v sklenieni pogodbi o zoposlitvi in priparlajoöih aneksih t, po,goilri, za vzorec 6zaposlenih

za izbrani vzorec 6. zaposlenih smo prejeli pogodbe o zaposlitvi in pripadajoöe anekse kpogodbam Primerjali smo plaöni razred,, doloöen v pogodbi o zaposlitvi in a.eksi6 in plaönirazred upostevan v obraöunu plaöe. pri tem ni rilo ugotävljenih oästopanl. 
- '
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(3) Preveritev zahtevane izobrazbe, opredeljene v Pravilniku o sprernemboh in dopolnitvah
Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v oböinski upravi iz dne 78.72.2073 in
Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Provilnika o notronji organizociji in
sistemizaciii delovnih mest v organu skupne oböinske uprave »Medoböinska inspekcija
in redarstvo« oböin Conkova, Gornji Petrovci, Grad, Hodo§, Ruzma, Moravske Topliie,
Puconci, Roga§ovci, §alovci in Ti§ina s posredovanimi dokaziti o doseieniizobrazbi

Pri primerjavi zahtevane izobrazbe za zasedbo delovnega mesta in posredovane dokumentacije
o doseZeni izobrazbi ni bilo ugotovljenih odstopanj.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v oböinski
upravi iz dne 78. 72. 2073 doloöa kot pogoj za zasedbo delovnega mesta STRSKOVNI
S0DELAVEC Vll/l za javna naroöila J017135 dodatna znanja oz. posebne sposobnosti med
drugim tudi aktivno znanje angle5kega jezika.

Za zaposlenega, ki zaseda to delovno mesto smo zahtevali dokazilo o aktivnem znanju
angle5kega jezika. Dobili smo naslednje pojasnilo:

V katalogu delovnih mest je Lrporabljen zastarel izraz aktlvno znarrje angleSkega jezlka -za clelo''rno mesto se zahteva osnovna raven z-nanja anglesl<ega lczirä, tz [riläierregaletnega spriöevala izltaja, da je javni 
. 
usluäbenec'uspe{no .utt1ütlt stiriletni progranr

srednjega izobraZevanja, kl je r,,l<ljuöeval tudi angleski jezik.

Ugotovitev:
Meninto, da l<er ie bila sistenrizacija sprejeta s strani pristojnih organov oböine, ie
dokument treba upo§tevati in bi zaposleni moral inreti potrdilo o aktlvnent znanju
angle§kega jezil<a, ki je pogoi za zasedbo delovnega mesta, sicer pogojev za zasedbo
delovnega nlesta ne izpolnjuje.

Priporoöilo:
PriJrot'oöamo, dir obi'inav t.vezi s pogojiz.a zascclbo delovltega nlc.sta rlopolni doloöil;r alita
o sistemizaciii.

(4) Preveritev usklajenosti delovne dobe (in s tent dodatka za delovno dobo), upo§tevone v
izroöurut plaöe s podatki v predloäerti delovni knjiiici

35. ölen kolektivne pogodbe za javni sektor doloöa dodatek za delovno dobo v vi§ini 0,33 % od
osnovne plaöe za vsako zakljuöeno leto delovne dobe. Dodatek za delovno dobo se javnim
usluZbenkam poveöa za 0,10 0/o za vsako zakljuöeno leto delovne dobe nad 25 let. Dogovor o
dodatnih ukrepih na podroöju plaö, povraöil in drugih prejemkov v javnem sektorju za
uravnoteZenje javnih financ za obdobje od 1. 6. 2013 do 31..1,2.2014 (Ul. RS 46/2013) ukinja
poveöan dodatek za delovno dobo v vi§ini 0,10 % javnim usluäbenkant.

0böirta Moravske'l'oplice je pri obraöunu dodatka za delovno dobo upo§tevala doloöila 35. ölena
KPJS in Dogovor o dodatnih ul<repih na podroöju plaö (U|,4612013). Ugotavljamo, da so
obraöunski podatl<i o delovni dobi sl<ladni s podatki delavske knjiäice. Nepravilnosti niso bile
ugotovljene,

(5) Nadomestilo
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Na podlagi izbranega vzorca zaposlenih smo preverili pravilnost obraöuna nadomestil [letni
dopust, praznik in odsotnost zaradi bolni§kega dopusta).
Nepravilnosti niso bile ugotovliene.

(6) Obraöun dodatkov

Ugotavljamo, da Oböina Moravske Toplice pri obraöunu dodatka za delovno dobo upo§teva

doloöila 35. ölena kolektivne pogodbe za javni sektor in dogovor o dodatnih ukrepih na podroöju
plaö, povraöil in drugih prejemkov v javnem sektorju za uravnoteZenje javnih financ za obdobje
od 1, 6. 2013 do 37. 12.2074 (Ul. RS 46/2013), ki ukinja poveöan dodatek za delovno dobo v
vi§ini 0,10 o/o javnim usluZbenkam. Dodatek za delovno dobo 'je pravilno obraöunan.
Nepravilnosti niso bile ugotovljene,

(7) Prehrana na delu

Prehrana je v mesecu decembru 2074 pravilno obraöunana v vi§ini 3,64 EUR na dan, glede na

navedeno formulo za izraöun.

(B) Prevoz na/iz delo

Zaizbrane zaposlene je obraöun prevoza nal iz dela pravilno obraöunan'

Pri prcgledu plaö z.a 6 zaposlenilr, obraöunanih za nlescc decentbel'2074, ni bilo
ugotovljcnih ponlenrbnilr rrepravilnosti, podano je bilo matrj§e priporoöilo, zato
r>ccnjujerno, rla so notranje l<ontrolc lrri «rbrai:unu plaö ustrcz.no vz.posta\/licnc in tvegartia
obvlatlovanar.

I
I
I

[,

i_

I

I

t-
I

i.

I
1.

{-
I

L

t-

l-

I-

l-ABC revizija, d. o. o., ölanica JPA lnternational Stran 16

I



OBÖINA MoRAVSKE ToPLICE 20L+

PBEGLED IAvNTH ruaRoön

ZAKONSKE PODLAGE

l

l

Notranja revizija je temeljila na predpisih, kiurejajo podroöje javnega naroöanja:

o Zakon o javnih naroöilih (zJN-z, ur. l. tz\/zoo6, 16/2008, tg/zolo, t}/zol\,
43 / 2072 O dl. U S : U -t-Z}tt / 7\-26, 90 I ZO|Z, tZ / ZOt3 -U p B 5) ;. Zakon o raöunovodstvu (Ur.l. RS ST. 23199);

" Zakon o javnih financah (ur. l. s §T. 7g/gg, 724/oo,7g/07,30/02,56/02, 17Ol02,
127 /06, 74/07, 64/08, 109/08, 49/09, 38/10, 10711.0, 77111, 179/71 in 14',/73_
poprJ,

. Slovenski raöunovodskistandardi
n Mednarodni standardi raöunovodskegaporoöanja;

" Mednarodnistandardirevidiranja;
n Mednarodni standard sorodnih storitev;

OBRAZI,OZTTEV PREC LEDA

Revidiranec je posredoval evidenco javnih naroöil za gradnje, ki so bila aktivna v letu 2014:

Javna naroöila2074 (OBIAVE NA P0RTALU) - nad vrednostjo 134.000€ za blago in storitve ter
nad274.000€ za gradnje po ZJN-2 oziroma pripadajoöe vrednosti po ZJNVETpS:-

Status: OBJAVLJENO

l

l
Naroöila male vrednosti 2014 [0B]AVE
blago in storitve ter med vrednostjo
pripadajoöe vrednosti po ZJNVETpS:

NA PORTALU) - med vrednosrjo 20.000
40.000 do 274.000€ za gradnje po

do 134.000€ za
ZIN-? oziroma

l

I

Podrobneje smo pregledali dve javni naroöili:

f. ii1_e_: F D!

: PDF I uporabi kot predlogo I Wrasanja (0) / odgo\,ori I preklidpopra\€k

EU2-SL

Obrazec

EU 2. SL

Na ziv

JN777712014. Storitve cestnega potniskega pteyoza za posebne
namene (§otski pre\ol OMT 20.14/20.1S)

JN2524/2014: cradbena dela, dela na temeljenju in dela na
zgornjem ustroju daliinskih cest in cest (CESTA I\,IIARTJAI.IC I

Datum oddaje Datum objave

IEI
187 2014,11:26 18 7 2014. .t4:08

EI
432014,08:20 432014,09:51

NoRStNCt)
PDF I uporabi kot predlogo I vprasanja (O) / odgorri I preklidpoprawk

Na ziv

NNA/458/2014 Gradbena dela na mostovih, predorih, jaskih in
podhodih (most)

Datum oddaje Datum objave

'13 3 2014,'13:39 13 3 20'14,'14:49

: PDF I pra§ an ja (0) / odgowri I preklic/poprawk

Ob.azec

lJl.A/1

POF | lpra§anja (0) / odgowri I prekticJpopraEk

llaziv

Ntrv4582014 Gadbcna dela na mostovih, predo.ih,
ja§kih in podhodih (most)

Dalum objave

13 32014 14 49
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PDFle

Obrazec

EU2-SL

: PDF I uporabi kct preClogo I vpi'asaaja (0) / odgowri lpreklicrpoPra\ek

Naziv

' 
lniztttzoli: §toritvt ceitnega potni§kega

prevoza za posebne namene (Solski prerol OMT

2014nü5\

Datum Datum
oddaje objave

B
187 2014, 187 2014,

11:26 14.08

E

Zaizbranvzorec smo opravilipreveritev izvedbe javnih naroöil v skladu z zakonodajo, pri öemer

smo preverili postopke pri ravnanjih javnega naroöania:

1. primernost izvedbe postopka glede na meine vrednosti za objave,
2. predhodno informativno obvestilo, öe je to primerno,
3. izraöun ocenjene vrednosti,
4. sklep o zaöetku postopka,
5. priprava razpisne dokumentacije in osnutka pogodbe,

6. objava obvestila o javnem naroöilu,
7. predloäitev in odpiranje ponudb,
B. pregled in ocenjevanie ponudb,
9. odloöitev o oddaji javnega naroöila,
1,0. objava obvestila o oddaji javnega naroöila
11. sklenitev pogodbe oz. okvirnega sporazuma
12. vzpostavitev delovanja notranjih kontrol na podroöju nabave s strani izbranih

ponudnikov

Na podlagi preveritve revizijskega vzorca podajamo sklepno mnenje:

7. Z vzoröninr pregledonr postopkov javnega naroöanja nismo ugotovili nepravilnosti.

2. Pri preveritvi izvajanja postopkov javnega naroöanja v praksi, kjer stno preverjali, ali se

nabava izva)av skladu zi.eizvedenimi postopki, nisnto ugotovili nepravilnosti.

Irlenirno, da so postopl<i javrrcga naroöanja izt'edcltiv sl<ladu z zaliottorlajo.

Otröini ppiporoöarno, da vzltostavljctre notranjc kontt'ole §c ttaprei closledno izvaja in s

tenr Zc v trenutku nastanka obvladuic tvcgan)a naltaötte ltavcdbc.
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ZAKLJUÖEK

Ugotavljamo, da je oböina nekatera priporoöila pri reviziji iz leta 2013 upo§tevala, nekatera ne.
Za tista, ki §e niso bila realizirana priporoöamo, da se realizirajo v tekoöem koledarskem letu.

Pri pregledu plaö za 6 zaposlenih, obraöunanih za mesec december 201,4, ni bilo ugotovljenih
pomembnih nepravilnosti, podano je bilo manjSe priporoöilo.

Menimo, da so postopki javnega naroöanja izvedeni v skladu z zakonodajo.

Oböini priporoöanto, da vzpostavljene notranje kontrole 5e naprej dosledno izvaia in s
tem i.e v trenutl<u nastanka obvladuje tveganja napaöne navedbe.

Ptuj,31.7.2015

Dr, Branko Mayr

; -, , / l, ,;.;
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