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Datum: 25.07.2015

Na podlagi 16. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Vodice (Uradno glasilo občine Vodice, št'
9ĺ2012 in v skladu s spĘetim Programom dela nadzomega odbora za leto 2o15, št' 011-1712014_005, z
dne 16.03.2015 ter Sklepa o izvedbĺ nadzora Nadzornega odbora občĺne Vodice, izdanega dne
08.05.201 5, kot pooblaščenki podajava

POROCILO O OPRAVLJENEM NADZORU

>Nadzor delovanja finančne funkcije v občini Vodice<ĺ

Pooblaščenki Nadzornega odbora:

Kot pooblaščenki Nadzornega odbora občine Vodice za izvršitev nadzora sta bili s sklepom št. 90010-
03/2015-001 z dne 08'05.2015 imenovanĺčlaniciNadzornega odbora občine Vodice:

- Mateja Gubanec, namestnica predsednice
- Jana BaliŽ, članica

Organ, v katerem je bi! opravljen nadzor:

občina Vodice, Kopĺtarjev trg 1,1217 Vodice, odgovorna oseba Župan Aco Franc Šuštar

Predmet nadzora:

Na podlagi sklepa Nadzomega odbora občine Vodĺce je bil opravljen redni nadzor občine vodĺce.
Namen in cilj nadzora je bĺl preveriti delovanje Íinančne funkcije za leto 2014 s poudarkom na
zadolŽevanju' likvidnosti ter izvajanjem transakcijoz. plačil dobaviteljem občine Vodice,

Terminski okvir opravljanja nadzora:

Od junij 2015 do oktober 2015
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,1. UVOD

Nadzor financne funkcije obcine Vodice je bil izveden na podlagi sklepa Nadzornega odbora občine
Vodĺce, ki je bil določen z letnim programom dela Nadzornega odbora. Sklep o nadzoru je bil izdan

08.05.2015.

1.1. Predstavitev oľgana' kije bil predmet nadzoľa

Nadzor je bil opravljen pri neposrednem proračunskem uporabniku občĺna Vodice, Kopitarjev trg 1,

1217 Vodice. občina Vodĺce samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena, kot je določeno z
akti občine in zakoni ter skrbi za gospodarskĺ in druŽbeni razvoj na lokalni ravni'

organiobčine so:

- Żupan
- občinskisvet
- Nadzorni odbor

občinska uprava je v postopku nadzora omogočila vpogled v računovodsko, financno in drugo

dokumentacijo občine Vodice, kot našteto v nadaljevanju poročila' S straniŽupana Aca Franca Šuštarja
je bila določena odgovorna oseba ga. Marjana Mohorič'

1.2. obrazložitevnadzora

Skĺadno z zakonom, Statutom in Poslovnikom Nadzomega odbora občine Vodice ima Nadzorni odbor
naslednje pristojnosti:

- opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoŽenjem občĺne
- Nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev
- Nadzoruje finanöno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev
- ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe proračunskih sredstev

Namen in cilj nadzora proračunskega uporabnika občina Vodice je bil preveriti delovanje finančne
funkcije v Občini Vodice s poudarkom na zakonitosti zadolŽevanja občine Vodice, spremljanjem
likvidnostĺ občine Vodice ter smotrnosti in zakonítosti izvajanja transakcĺj občine Vodice'

Za dosego tega cilja so bili pregledani naslednji dokumentí:

Zakon o računovodstvu (Ur' l. Rs, št. 23199 s spremembami)

Zakon o lokalni samoupravi (Ur' l. RS, št. 94/2007 s spremembami)
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Zakon za uravnoteŽenje javnih financ (Ur. l. RS, št. 4o/12 s spremembami)
Zakon o financiranju občin (Ur' l. RS, št. 12312006 s spremembami)
Zakon o izvrševanju proračunov Republĺke Slovenije za leti 2013 in 2014 (Ur' l. RS, št.
104ĺ2012 s spremembami)

Zakon o javnih financah (Ur' l, RS, Št" 1,l/11 s spremembamĺ)
Pravĺlnik o postopkih za zadolŻevanje občin (Ur. l' RS, št. 108/2008 s spremembami)
Pravilnik o postopkih zaizdajo soglasja k zadolżevanju občin (Ur. l. RS, št. 55/2015)
Računovodska, finančna ter ostala dokumentacija občine Vodice
Pravilnost poslovanja občine Žabc v delu, kise nanaŠa na zadolŽevanje, Računsko sodiŠče
RS, Šl. : 324-101201 4t28, 23.12.201

1

Pravilnost poslovanja občĺne Prebold v delu, kise nanaša nazadolŽevanje, Računsko sodiŠče
RS, št. : 324-31201 4t29, 12.01'2015, http://www.rs-
rs'sĺ/rsrs/rsrs.nsf/l/KCF6D0'l307DB9D93Dc'l257DcBo032BF14/$file/Zadolzevanje_Prebold.pdf

2. UGOTOVITVE

2.1. Zadolževanje

V Republiki Slovenijizakonodaja opredeljuje triglavne vire financiranja občin, in sicer:

Lastne vire

Sredstva drŽave

ZadolŽevanje

Skladno zzakonodĄo so občĺne omejene pri zadolŽevanju, med drugim tudi glede na namen in višinonajvečje zadolŽenosti, prav tako pa se občine ne morejo zadolżiti brez soglasij (soglasje k zacetkupostopka zadolżevanja, soglasje k zadolŽitvi) ministrstva jristojnega za finance.

Glede na relativno nizek občinski proľačun in na pridobljena nepovratna sredstva, se je občina Vodice vletu 2014 zaradi načrtovanja investicije >Energetska sänaci;a osnovne šole< zadolžila pri komercialni
banki.

tve občine mora biti skladen s Pravilnikom o postopku zadolŽevanja občĺn. Na podlagi
a z dne 22'06'2015 sva nadzoľnici zaprosili za dokumentacíjo, ki se nanaša na
čnega zadolŽevanja'

PĘeto dokumentacijo sva s stranĺ občinske uprave pĘeli v roku in na dogovorjen način, jo pregledali
ter preverili ali je bil postopek dolgoročne zadolŽitve izpeljan skladno z zakonskimĺ in podzakonskimi
predpisi, kĺ uĘajo zadolŽevanje občin.
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2.1.1. Ugotovitev in priporočilo

Ugotovili sva, da občina sprotno vodi jasne evidence z vidika zadolŽenosti kot tudi pripadajoco

dokumentacijo iz samega postopka zadolŽevanja'

V letu 2014 se je občina Vodice dolgoročno zadolŽila pri Banki Sparkasse d.d. v višini 295'259,50€

skladno z veljavnimi predpisi (pošiljanje objave povabila k dajanju ponudb za zadolŽitev, soglasje MF k

začetku postopka zadolŽevanja, pridobivanje ponudb kreditodajalcev, soglasje MF k zadolŽitvi, id.).

Glede na 3. odstavek 2. člena Pravilnika o zadoIževanju občin, ki pravi, da občine lahko skladno
z zakonom, ki ureja javne finance, črpa posojila ali kredite tudi v sistemu enotnega
zakladniškega računa države (v nadaljevanju EZR), v kolikor so svoj ľačun vključile v sistem
EZR' priporočava, da občina v prihodnje proučl možnost vključitve svojega računa v slstem EZR
države ter na ta način posledično prouči tudi možnost ugodnejšega črpanja kredita oz. posojila v
sistemu EZR.

2.2. Likvidnost

občina se sme likvidnostno zadolŽiti do višine 5% vseh izdatkov zadnjega spĘetega proračuna. Po
pregledu dokumentacije in proračuna, sva ugotovili, da občina Vodice v letu 2014 ni bila likvidnostno

zadolŽena.

2.2.1. Ugotovitev in priporočilo

Pooblašcenki Nadzornega odbora sva pri pregledu pĘete dokumentacije ugotovilí, da obcina v letu

2014 ni bila likvidnostno zadolŽena, da je izredno teŽko načrtovati denarne tokove na prihodkovni strani

ter da občina likvidnostnemu zadolŽevanju posveča veliko pozornosti, saj dela likvidnostne plane na

krajša časovna obdobja' kot je določeno s predpisi.

Na podlagi proučitve prejetih dokumentov in na podlagi pojasnils straniobčine pooblaščenki na

točko likvidnosti nimava pripomb.

2.3. lzvajanje transakcij

Skladno s 25. členom Z|PRS 13114 je plačilni rok v breme drŽavnega in občinskih proračunov 30. dan

po pĄemu listine v financno sluŽbo'
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Dne 22'06'2015 sva pooblaŠčenki podalĺ ustni zahtevek za pridobitev izpĺsa pĘetih računov za leto2014 (skupina kontov 22 in 24)' Občinska uprava je v roku in na dogovorjen način posredovala
omenjeni izpis.

Na podlagĺ posredovanega izpisa obveznosti sva sĺ naključno izbrali nekaj dokumentov in preverili aliobčina plačuje skladno z zgorď1omenjenĺm zakonom.

Dne 12'07'20'15 sva preko elektronskega sporocĺla zaprosili za izpise naključno izbranih prejetih
računov ter pripadajočih dokazil o plačĺlih.

Dne 15'07 '2015 sva pooblaščenki na dogovoryen nacin prejeli zahtevano dokumentacijo (ízpise računovin potrdila o plačĺlih). Zahtevani računiso navedeni v tabeli.p.Ją, r,.iiliJ;il,'oä..ou računov indatumi plačil za zahtevane račune.

Na podlagi teh dokumentov sva kontroliralí alije izpolnjena zakonska zahteva plačilnega roka.

2.3.1. Ugotovitve in priporočita

Pooblaščenki Nadzornega odbora sva ugotovili, da občina svojih obveznosti ne poravnava skladno zzakonom, to je 30. dan po pĘemu računa ('l. točka 25. člena ztpns Bt14),kar je razvidno iz tabele.

Krajši plačilni roki so med drugĺm dovoljeni za tekoče transfere, kjer sva ugotovili, da občĺna postopapravilno.

Pri plačilu računov pa lahko na podlagi naključno izbranih računov povzameva, da občina poravnavanekatere svoje obveznosti predcasno ali pa s plačilom nekaterih svojĺh obveznosti zamuja, kar jerazvidno iz tabele spodaj.
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AP
. šĺ. PARTNER šT. RAčUNA

datum
prejema

knjigovodske
listine

datum
iilršitve
plačila

opombe

1,. .lavna razsvetliava d.d. 104 13-11a73

ma njka

potrdilo o
olačil u

2 LPPdoo. to4 73-7944 70.7-zoLĄ 70.2.2o1Ą olačano skladno z zakonom

3 Goreniski Rlas, d o.o 104 13-1963 23.t.zotĄ 4.2.2o7Ą
Valuto se upošteva od datuma prejema računa oz. datuma prejema

oreoisa računa
4. Hidrotehnik d.d- 111 14111-00C 17.2.2o7Ą 1'2.Ż.2o1'Ą lekočĺ tran5feri - plačano skladno z zakonom
5 KUHTA d.o.o. 104 74-0275 7 3.2o\Ą a.4.2o7Ą zamUieno olačilo

6. Gasilska ryeza Vodice 111 14111-00: Ż4.3.2oI4 8.4.2o7Ą

predčasno plačilo; sklep župana ne spada pod 2 alinejo 3. točke 25. člena
ztPRs 13/14

7 Mestna občina Liubliana I04 74-0497 22.4.2014 30.s.2014 zamuieno plačilo

8. Kolesarsko društvo Roq 777 741r1-OOt 30.5.2074 27.6.2014
predčasno plačilo; če zadnji dan roka ni opredeljen kot plačĺlnĺ dan, se
plačilo izvrši naslednii delavnik in ne Dred Valuto

9. Elektro Liubliana 704 74-0779 5 6 2o7Ą 4.7 2o7Ą
predčasno plačilo; če zadnji dan roka nl opredeljen kotplačilni dan, se

olačilo iłrši nasledniĺ delavnik in ne ored valuto
10. športno društvo Reonĺe-Dobruša Lr7]4L77-OO(. 18.6.2014 7a'6.2o1'Ą tekoči transferĺ _ olačano skladno z zakonom
7L- Društvo KPD L77 r4171-OO! 72.6.2074 78.6.2074 tekoči tnnsferi - olačano sklarlno z zakonom

Ĺ2. Boĺan Simončič s.o. 104 14-0869 26 6 2074 7-7 2o1Ą

predčasno plačĺlo; če zadnji dan roka nĺ opredeljen kotplačilni dan, se
plačĺlo izvÉi naslednii delavnik in ne pred VaIUto

13. Kulturno društvo KVartopir LO4 r+7337 9.9 20L4 to.10.zoL4 zamuieno olačilo
14. Založba Forum media r04 t4-L427 2.to.2014 7 I0-Ż0t4 zamuieno plačilo (podlaga opomin)
15. KZ Medvode z.o.o. 104 !4-r52A 73.7o.2o7Ą 14 Ĺ0-201'4 zamuieno olačilo ĺoodlasa ooomin}
16. Pioan Aloiz 771 1Ą11'l-o11 'ts 10 )o1a )o 1i )o1a tekočí transferi - plačano skladno z zakonom
17 Eltron plus d.o.o. to4 74-7570 zz.9.aotĄ zamuieno olačilo

18 Nahtigal d.o.o. 704 I4-Ls48 23'lo'2o7Ą 21.772o7Ą
predčasno plačilo; če zadnji dan roka ni opredeljen kot plačilni dah, se
olařiln izvrši naclp.lnii dplavnik in np nřp.l Vall'fÔ

19. 0bčina Tuin 171' 7Ą177-0\3 19'722o7Ą 3172'207Ą tekoči transfeń _ plačano skladno z zakonom

20- ARAG SE 70Ą 7Ą-o5s1' 7.5.2074 75 S-)O1A

predčasno plačilo; na računu dobavitelj ne ponudi popusta za predčasno

olačilo zato bĺ morala občina ručun ooravnati 30. dan oo datumu preiema

občinski upravl občine Vodice priporočava, da v prihodnje svoje obveznosti poravnava skladno
s zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna' je plačilni rok V breme drŽavnega in občinskih
proračunov 30. dan po prejemu listine v finančno službo.
Prav tako naj občinska uprava prouči možnost poenotenja izplačevanja tekočih transferov -

izplačevanje tekočih transferov za vse prejemnike pod istimi pogoji in ne kot do sedaj (nekateri

dobijo nakazila isti dan kot je pripravljena odredba, nekateri čez nekaj dni).

3. ZAKLJUCEK

odzivnost organa, pri katerem se je izvajal nadzor, je bila V času izvĄanjanadzora zelo dobra' prav

tako pa je bila tudi dokumentacija, ki je bila predloŽena, podana na pregleden in dogovorjen način ter

skladno z roki dogovorjenimi med nadzornicama in odgovorno osebo na strani obcine.

Računovodske evidence in ostala dokumentacija je uĘena na sistematicen in pregleden način.

Nadzorovani osebi se predlaga:

- proučltev možnosti vključitve občinskega računa v sistem EZR v kasnejših letih oz.

obdobjih zarada morebitne možnostičrpanja ugodnejšega kredita v sistemu EZR;

- proučitev moŽnosti poenotenja izplačevanja tekočih transferov za Vse prejemnike

transferov pod enakimi pogoji in v istem roku.

Prav tako se nadzorovani osebi priporoča, da poravnava svoie obveznosti do dobaviteljev in

ostalih uporabnikov občinskih in državnega proračuna skladno z zakonom, ki ureja izvrševanje
proračuna' t.j. izvršitev plačila 30. dan po prejemu v finaněno službo.
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Za ustreznost in zakonitost zadolŽevanja, lĺkvidnosti ter izvĄanjatransakcijje odgovorna oseba Županobčĺne. Naloga Nadzornega odbora je podati mnenje o:- zakonitostizadolŽevanjaobcineVodice,
- spremĺjanju likvidnosti občine ter
- smotrnosti in zakonitosti izvajanja transakcĺj'

Po mnenju Nadzornega odbora je občina Vodice gĺede zadolŽevanja postopala skladno z zakonskimi inpodzakonskimi predpĺsi, prav tako pa občina vodi jasne evidence in prípadajočo dokumentacijo gledezadolževanja'

Glede na posredovano dokumentacijo, Nadzorni odbor nima pripomb na likvidnostno zadolŽevanje, sajobčina Vodice v letu 2014 ni bila likvidnostno zadolŽena.

na ĺzvajanje transakcij v breme občinskega proračuna je, da občina svojih
dan po prejemu fakture, kot to določa zakon'
se je pregled alo 20 naključno izbranih obveznosti, evidentiranih na podlagipĘetih računov, kjer se je za nekatere izkazalo, áa niso poravnane skladno z zakonom, ki uĘaizvrŠevanje proračuna'

Tako je na primer evídentirana obveznost do KUHTE d.o'o (št' prejete fakture: 1O4 14-0275). DatumpĘema, razviden iz fakture, je bil 07.03,2014, izvršeno plaeilo pa je bilo Šele 08'04.2014. Skladno zzakonom, ki uĘa izvrŠevanje proračuna, bi moral bitĺ račun poravnan 30. dan po pĘemu, v kolikor tadan pade na vikend ali drug dela prost dan, se plačiĺo izvrši naslednji delovni dan. V tem primeru bi 30'dan od pĘema padel na 06.04'2014, ker pa je bĺla to nedelja, bi morala bĺti obveznost poravnana
najkasneje 07 .04.20j 4.

občinska uprava bi morala povečati skrbnost prĺ poravnavanju svojih obveznosti ter poenotiti izplačilatekočih transferov.

Nadzornĺ odbor izdaja pozitivno mnenje.

4. MNENJE

5. SKLEP

Dne 08'09'2015 je Nadzorni odbor v predpisanem roku in dogovorjen načĺn pĘel Ugovor napľedhodno poročilo o opravljenem nadzoru (v nadaljevanju Ugovor).

V nadaljevanju povzemamo toč
1. ZADoLŽEVANJE - na

2012 proučila moŽnost
racuna v sistem EZR prišla do sklepa, da la
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ali hranilnici, ki ima dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev v skladu z
zakonom, ki uĘa bančništvo in javnem skladu, katerega dejavnost je dajanje posojil, V primeru

vstopa v sistem EZR bi tako občina izgubila moŽnost črpanja ugodnega kredita na trgu

komercialnih ponudnikov.

Glede na zgoraj navedeno je nadzorovana oseba No predlagala, da priporočilo v zvezi s tem iz
koncnega poročila umakne'

PoJAsNlLo No: N0 ne umika priporocila iz končnega poročila, saj je bilo Že v predhodnem
poročilu pojasnjeno, da gre za priporocilo in ne zavezujočo zahtevo No. Glede na to, da ne gre
za kršitev na strani nadzorovane osebe ter, da priporočilo ni zauezujoče, ostane priporočilo
glede vključitve občinskega računa v sistem EZR v končnem poročilu.

2. IZVAJANJE TRANsAKclJ - nadzorovana oseba je podala dodatna pojasnila na to točko ter
se strinjala, da V določenih primerih obstajajo manjŠe nepravilnosti, ki se nanaŠajo na
nekajdnevno zamudo pri plačilu, katere pa nimajo škodljĺvih posledic in dodatnih finančnih
bremen za občino' Nadalje nadzorovana oseba predlaga, da se priporoÖilo umakne iz
končnega porocila.

PoJASNlLo No: priporocilo ostane v končnem poročilu, saj tudi manjše nepravilnosti
predstavljajo kršitve zakonskih in podzakonskih predpisov' No je mnenja, da se mora občina
dosledno džati zakonskih dolocb.

V sklepu Ugovora je nadzorovana oseba pojasnila, da je v vseh pomembnih pogledih poslovala skladno
s predpisi in usmeritvami ter predlagala, da se izrečeno mnenje s pridrŽkom spremeni v pozitivno
mnenje. Nadzorovana oseba se sklicuje tudi na dve stališči oz. pozitivni mnenji izdanimi s strani
Racunskega sodišča (Pravilnost poslovanja občine Żalec u delu, ki se nanaša na zadolŽevanje,
Računsko sodišče, šL:324-10ĺ2014125,23'12'2014 ter Pravilnost poslovanja občine Prebold v delu, ki

se nanaša na zadolŽevanje, Št: 324-312014129, 12'01.2015).

Po proučitvi omenjenih stališč oz. pozitivnih mnenj Računskega sodišěa ter glede na >teŽo<

ugotovljenih nepravilnosti, se No strinja in mnenje s pridržkom v predhodnem poročilu
spreminja v pozitivno mnenje v končnem poročilu.

Nadzor izvedli:
Mateja Gubanec, podpredsednica NO
Jana BaliŽ, Ölanica No

Prejemni ki.končnega poročila :

Aco Franc Suštar, Županu občine Vodice
občinski svet občine Vodice

Porocilo pripravila: AndĘa Rahne,
BaliŽ, članica No
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