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TOPLICE ZALLTO 2015

ZAKONSKA PODLAGA
16. dlen Statuta Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS, 5t. 35i 14, 21l15)
100. dlen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 5t. 11/11 - uradno predi5deno
besedilo, 14113 - popr., 101/13, 55115 ZFisP in 96/15 - ZIPRSl6l7)

2. RAZLOGI ZA SPREJEM
100. dlen Zakona o javnih financah doloda notranji nadzor j avnih financ pri neposredr.rih
uporabnikih. Predstojnik neposrednega uporabnika je odgovoren za vzpostavitev in delovanje
ustreznega sistema finandnega poslovodenja in kontrol ter notranjega revidiranja.
V skladu s 100. dlenom Zakona o javnih financah obdina lahko naloge revidiranja poveri
zunanjemu izvajalcu, poobla5denemu za notranje revidiranje, ki rrora te naloge opravljati
skladno s predpisanimi standardi.
10. dlen Pravilnika o usrneritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih
financ doloda, da so proradunski uporabniki, katerih letni proradun presega 500 rrio tolarjev
(2.086.463,03 EUR), dolZni zagotoviti notranjo revizijo svojega poslovanja vsako leto z
lastno notranjo revizijsko sluZbo ali v skladu z I I . (skupne notranje revizijske sluZbe) ali I2.
(zunanje izvajanje notranje revizije) dlenom tega pravilnika. Vsi ostali proradunski uporabniki
pa so na enak nadin dolZni zagotoviti notranjo revizijo svojega poslovanja najmanj enkrat v
obdobju vsakih treh let.
Obdina Moravske Toplice je opravljanje storitev notranje revizije poslovanja obdine za
poslovrio leto 2015 zaupala druZbi ABC revizija drsLba za revizijo in sorodne storitve d.o.o.,
Ljubljana, ki je v mesecu oktobru 2016 izvedla notranjo revizijo.
DruZba je pripravila in obdini posredovala Porodilo o izvedbi notranje revizije v Obdini
Moravske Toplice za leto 2015. Povzetek porodila prilagarr-ro, celotno porodilo pa je na
vpogled pri tajniku obdine.

3. PREDLO(; SKLEPA
Obdinshi svct Obiine Moravskc Toplice se jc seznanil s Poroiilorn o izvedbi notranje
ro izi,lc r Obiini l\{oravskc I'oplicc za Icto 20'15.
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UVOD

PREDSTAVITEV REVIDIRANCA

Ime revidiranca: Obtina Moravske Toplice

SedeZ revidiranca: Kraniteva ulica3,9226MoravskeToplice

Matiinaltevilka: 5883154

Davdna5tevilka: Sl62760963

Sifra delavnosti: 84.110 splo5na deiavnost iavne uprave

Transakcijski raiun: 01278-0100012085 pri Upravi za javna plaiila Murska Sobota

Poslovno }eto: od 01. 01. 2015 do3l.72.20lS

Stevilo zaposlenih: 18 skupaj z Zupanom (stanie na dan 31. 12. 2015), od tega 4 zaposleni v
skupni obiinski upravi (Medobiinska inSpekcija in redarswo), 1 oseba pa v okviru javnih del

Odgovorna oseba - iupan: AIojz GLAVAC, inZenir elektrotehnike

(v nadaljevanju: obtinaJ

IZVAIAI,EC IN IZVEDBA NOTRANIE REVIZIIE

Izvajalec revizi.le: ABC revizija, d. o. o., Stegne 21C, Ljubljana.

Izvaialec revizijskih postopkov in odgovorna revizorka:

Darinka Meiko, drZavna notrania revizorka

Notranjo revizijo smo izvedli na podlagi pogodbe o izvedbi notranje revizije v Obtini Moravske
Toplice za leto 2015, sklenjeni med izvajalcem revizije in revidirancem.

Kontaktna oseba za izvedbo notranje revizije v Obfini Moravske Toplice sta bili Slavica Fujs -
svetovalec za finance in Martina Vink Kranjec, univ.dipl.inZ.kmet. - tajnik obtine.

ABC revizija, d, o. 0., alanica IPA lnternationxl Stran 3
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ODGOVORNOSTIV ZY EZI S PROGRAMOM ZAGOTAVLJAN'A IN IZBOLJSEVANJA
KAKOVOSTIl

Ker Obiina Moravske Toplice notranie revidiranie v celoti zagotavlra z naiemom
zunaniega izvaialca storitev notraniega revidirania opozariamo, da ie za zagotovitev in
vzdrLevanie deiavnosti notraniega revidirania v sldadu z dolotbami Zakona o iavnih
financah odgovoren predstoinik oz. poslovodni organ prorafunskega uporabnika, vodja

notranie reviziie (oseba zunaniega izvaialca storitev notraniega revidiraniaJ, ki ie v
pogodbi o izvedbi storitve notraniega revidirania, sklenreni s proralunskim
uporabnikom na podlagi doloib zakona, ki ureia iavna narotila, doloiena kot odgovorna

oseba za izvedbo notranie revizire, pa ie odgovorna za kvalitetno izvedbo notraniega
revidirania v skladu s podpisano pogodbo ter z Usmeritvami za drZavno notranie
revidiranie.

das rr xRal REVI zrlE

Notrania revizija se je izva;'ala v prostorih revidiranca in izvajalca na osnovi posredovane

dokumentacije s strani revidiranca. Izvajala se ie v mesecu oktobru 2016. Dne 28 10.2016
smo revidirancu posredovali osnutek poro.ila, pripombe na osnutek porodila, pripravljen s

strani obiinske uprave, smo prejeli dne 8. 11. 2016 in jih upoitevamo v koninem porofilu.

Revizija je vkljutevala izvajanje postopkov za pridobivanje revizijskih dokazov o pravilnosti
izvedbe postopkov na revidiranih podrotiih. Izbrani postopki vkljutujejo tudi ocenjevanje

tveganj za nastanek nepravilnosti. Pri ocenjevanju tveganj smo proudili notranje kontroliranje in

obvladovanje tveganj, povezane z zakonitostio, da bi doloiili okoliSiinam primerne revizijske
postopke z namenom izraziti mnenie o primernosti notraniega kontroliranja. Revizija je bila
nadrtovana na naiin, da smo pridobili zadostna in ustrezna zagotovila za izdajo mnenja.

C IL] NOTRANIE REVIZIJE

Cilj revidiranja je usmerjen v proutevanje procesa, ki ie predmet revidiranja. Usmerjen je v

spoznavanje vseh prisotnih tveganj ter podajo odgovora, da so nafrtovane kontrole dosegle

kontrolne cilje. Z izvajanjem procesa bomo podali odgovor na vpraianje ali so notranie kontrole
vzpostavljene in ali te delujejo uspeino in ufinkovito. Na podrotju pregleda sistema upravljanja
s tveganji in notranjih kontrol v obtini je cili proufiti in ugotoviti:

i vzpostavljenost sistema notranjih kontrol,
) ali je sistem vzpostavljen na tak nadin, da so kljufna tvegania obvladovana,
i ali je poslovanje usklajeno z internimi akti, predpisi in zakonodajo in ali so informacije

zanesljive in razpoloZljive za namene raiunovodskega poroianja.

Namen ugotovitev in priporoiil je podati zadostna zagotovila za uiinkovito in korektno izvajanje
podroEja revidiranja ter podati predloge za izboljSave, v izogib tveganjem pri poslovanju.

I Stalisie UNP v zvezi s StaDdardonr 2070
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PREDMEl' REVIDIRANJA

Na podlagi sklenjene pogodbe it. 39 /2016 smo izvedli postopke notranjega revidiranja za leto
2015, in sicer vzpostavitev delovanja notranjih kontrol na podrotju:

. Tekodih transferjev v javne zavode,

. Narotanl'a po narotilnicah v letu 2015 (interni akti, vodenje seznamov naroiil, izvrSitev
naroiila, plafilo, evidentiranje v ratunovodskih evidencahJ,

o Pregled plai (v vzorec zajeti 3e ne pregledani pri notranji reviziji).

Notranji revizijski postopki so bili opravljeni v skladu s podrotnimi zakonskimi zahtevami in
pravili notranjega revidiranja. Preveritve smo opravili z uporabo analitiinih postopkov in
vzorienja.

Izjavljamo:
da smo opravili vse postopke, ki so bili po pogodbi dogovorjeni, da smo posel izvedli v skladu z
zahtevami zakonodajnega okvira notraniega nadzora javnih financ, v skladu z zahtevami
Usmeritev za drtavno notranje revidiranie, ki iih morajo pri svo;'em delu upoitevati notranji
revizorji uporabnikov proraduna, ter Kodeksom poklicne etike notraniega revizorja, da nismo
povezani s stranko v nobenem pravnem ali organizacijskem odnosu. Notranra revizija je bila
izvedena zaradi zagotovitve pogodbenega cilja.

REVIZIJS KE METODE IN IZVEDBA

Notranjo revizijo smo izvedli na podlagi ustreznih reviziiskih postopkov:
. s pregledom zakonskih podlag, ki jih ie treba upostevati na izbranih podroiiih,
. notranjih pravil delovanja, internih aktov in listin druibe,
. pregledov, seznamov in porofil, ki jih izdelajo pristojni zaposleni in njihovo ponovno

izvedbo,
. izdelavo pregledov, primerjav in analiz,
. izvedbo intervjujev z zaposlenimi, odgovornimi za izbrano podroije oziroma

sodelujoEimi na izbranem podroiju,
. vzorrenjem primerov delovnih procesov in pregledom izvirne dokumentacije na

izbranem vzorcu, ki podpira obstoj ali veljavnost evidentiranih postavk, stanja ali
nastanek poslovnih dogodkov, ki Worijo podlage za poslovno odlotanje in ratunovodske
izkaze,

. pripravo zahtev za dodatna pojasnila, ie bi se za to pokazala potreba.

Notranja revizija ie temeljila na predpisih in internih aktih revidiranca, ki so navedeni v
nadaljevanju. Z navedenimi metodami smo pridobili zadostne, ustrezne in zanesljive revizijske
d.okaze, za izdajo porotila.

OME'ITVE PREGLEDA

Naie ugotovitve sluiiio izkljuino namenu, predstavljenemu v toiki Namen reviziie tega poroiila
in se ne smejo uporabljati za kak drug namen ali razpefevati drugim strankam, razen za namene)

ki so zakonsko doloieni.

Poroiilo se nanaSa izkljuEno na navedene pregledane postavke. Ugotovitve temeljijo na

pregledanih listinah, ki so bile v postopku pregleda oznarene s strani izvajalca in so arhivirane
pri revidirancu. ee nam bodo predloZene druge dokumentarne podlage, lahko to vpliva na nale

ugotoviwe.

ABC reviziia, d. o. o., alanica IPA Internationrl Stran 5
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Predmet revizije je bil usmerjen predvsem v vzpostavitev notranjih kontrol na izbranih
revidiranih podroijih. V poroiilu navajamo cilje, prepoznana kljuina weganja, sodila, izvedene
postopke, stanje, ugotovitve in priporoiila za del revidiranih podroiij, kjer smo zaznali, da je to
potrebno.

Preveritev sldenjenih pogodb iz pravnega vidika, vsebina izvedenih naroiil in potreba po
izvedbi posameznega narodila niso bili predmet reviziie, zato to navaiamo kot omeiitev
pregleda.

POVZETE K UGOTOVITEV IN PRIPORO.ILA'

Revizijsko poroiilo je treba obravnavati kot nedeliivo celoto, v nadalievanju pa podajamo

povzetek, ciljev, pripoznanih kljuinih tveganj, sodil, izvedenih postopkov, pomembnejiih

ugotovitev in priporoiil notranje reviziie za leto 2015.

CEIOTNO POROEILO O IZVEDBI NOTRAN]E REVIZIJE V OBEINI MORAVSKE TOPLICE ZA LETO

2015 je mogoie dobiti na sedeZu obiine, Kranjieva 3, Moravske Toplice.

TEKOCI TRANSFERI E ZAVODE

cili

Cilj postopka je ugotoviti pravilnost izvajanja tekoiih transferov v javne zavode.

Pripoznana ldiuf na tvegania

tekoii transferi v javne zavode niso izvedeni pravoiasno,
tekoii transferi v javne zavode niso izvedeni na osnovi popolne prejete dokumentacije od
javnih zavodov,
z javnimi zavodi niso skleniene pogodbe, ki so podlaga za izvaianie transferov v iavne
zavode,
tekoti transferi niso usklajeni z pogodbeno opredeljenimi zneski,

finantna sredswa za tekoie transfere v javne zavode niso zagotovljena v proraiunu
obiine.

ZA KO N SKE PO D LAGE

'1, Zakon o javnih financah (Uradni list RS,5t. 11/11 - uradno preiildeno besedilo, 14/13 -
popr., 101/13,55/15 - ZFisP in 96/75 - ZIPRS7677)

? V porodiltr navajanro samo ugotovitve, ki se [anasajo na zazna\e pomanjkljivosti in nepravilnosti, za katere
podajamo priporoEila za njihovo odpravo.

ABC revizija, d. o, o., alanica rPA International Stran 6
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2. Pravilnik o enotnem kontnem naartu za proratun, proraiunske uporabnike in druge
osebe javnega prava (Uradni list RS, 5t. 772109,58/70,704/70,704/tt,97 /lZ,7OB/13,
9a/La in 100/15)

3. Zakon o izvrievanju proraiunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 [Uradni list RS,
it. 101/13,9/14 - ZRrvS-1A,2s/1.4 - ZSDH-7, 38/14, 84/74, 95/14 _ ZUIF_C,9s/1.4,
t4 /7s,46/ 75 in 55/15)

4. Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 5t. 94/07 - uradno prediiieno besedilo,
7 6 /08,7e /0e,57 /t0,40 /72 - zulF in 1411s - zUUlFol

5. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraievanja (Uradni list RS, St. 16/07 -
uradno pretiSfeno besedilo, 36/08,58/09,64/09 - popr.,65l09 - popr., 20/tl,40/72 -
ZUIF , 57 / t2 - ZPCP-ZD in 47 / 15)

6. Zakon o vrtcih (Uradni }ist RS,5t. 100/05 - uradno preti5ieno besedilo, 25/OB,98/09 -
Z\UZGK,36/70,62/70 -ZUPIS,94/10 -ZlU,40/lz - ZUIF in 1al15 - ZUUIFO)

7. Pravilnik o metodologiii za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno sluibo
(Uradni list RS, St.97 /03,77 /05,120 /05 in93 /15)

B. Pravilnik o postopkih za izvrievanje proratuna Republike Slovenije (Uradni list RS, St.
s0 /07,6r/08,99109 - zlPRSlo11 in 3/13)

9. Uredba o postopku, merilih in nalinih dodeljevania sredstev za spodbujanje razvojnih
programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, St. 56/11)

10. Odlok o proraEunu ob6ine Moravske toplice za leto 2015, sprejet na S. redni seii, dne
77.3.20L5 (Uradni list RS, 5t. 19/15) in odlok o spremebah odloka o proraiunu Moravske
Toplice sprejet na 10. redni seji dne 21.72.2015 (Uradni list RS 5t. LlS /ZO7S

11. Statut 0baine Moravske Toplice (Uradni list RS 35/2014) s spremembami
12. Pravilnik o raiunovodstvu

in drugi predpisi navedeni v nadaljevanju

DoloEbe ZR napotujejo na pripravo vsaj dveh internih aktov:
. pravilnika o raiunovodstvu, v katerem se uredijo naloge in organizacija raaunovodstva

ter pravice(pristojnostiJ in odgovornosti pooblalienih oseb za razpolaganje z
materialnimi in finaninimi sredstvi

. podrobnejSih navodil za popis sredstev in njihovih virov, v katerih odgovorna oseba
doloti podrobnejii natin popisa sredstev in njihovih virov, pri iemer mora upo5tevati
celotni poslovni proces in rok, do katerega mora biti popis sredstev in njihovih virov
konfan.

0biina Moravske Toplice ima sprejet Pravilnik o rafunovodstvu iz leta 2002, ki ni vei aktualen
oziroma usklajen s trenutno zakonodaio.

Priporoiilo I Obiini priporoiamo, da oblikuje in sprejme predlagane interne akte oz. navodila, akti
nrorajo biti usklajeni z yeljavDo zal(orodajo.

O B RAZLOZITEV PREG LEDA

Izvedcni postopki

Preverjanje pravilnosti dodeljevanja tekoiih transferov ie temeljilo na ugotavlianju skladnosti
postopkov in poslovnih dogodkov s predpisi in sploinimi akti obiine. Kriterije za presoio

nepravilnosti predstavljajo predpisi, ki se nanasaio na dodeljevanre transferov in so navedeni v

revizijskih programih. Podrobne reviziiske programe smo uporabili na nestatistifno doloienem
vzorcu izplatil. v vzorec so bili vkljuieni izvedeni postopki in poslovni dogodki, ki so se zadeli v

letu 2015. Pri preizkuSanju posameznih zneskov je bilo izplatilo obravnavano kot zadnje dejanje

v zaporedju med seboj povezanih dejanj. Ce je bilo v zapored,u dejani, ki se je konialo s

ABC reviziia, d. o. o., ilanica IPA Internation"l Stran 7
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preizkuSenim izplaiilom, kak5no dejanje v nasprotiu s predpisi, smo preizkuieno izplaiilo Steli

za nepravilno.

V okviru pregleda smo pridobili naslednje dokumentarne podlage, ki smo jih pregledali:

r proraiun obiine za Ieto 2015 v delu, ki se nana5a na tekofe transfere v javne zavode,
. pogodba z javnim zavodom,
. izbrani zahtevki v vzorcu s podlagami za obrafun,
o kontna kartica javnega zavoda,
. dokazilo o plaiilu,
. evidentiranie v ratunovodskih evidencah.

V okviru revizijskega pregleda smo preverili pravilnost tekoiih transferov v naslednje zavode

. Vrtci obiine Moravske Toplice
o MadZarska narodna samoupravna skupnost Obiine Moravske Toplice
. Tic Moravske Toplice
. oS Bogojina
. DoI Prosenjakovci
o Pokrajinska In Studilska Knliinica Murska Sobota

UGOTOVITVE IN PRI PORO.I LA

Tekoti transferi za razlike med ceno prosramov v vrtcih in platili starSev ter drugi
transferi za pokrivanje stroSkov v vrtcih

Vrtci Obiine Moravske Toplice

Ugotovitevr

Pogodba je bila podpisana s strani obfine 8. 6. 2015, s strani vrtca pa 10.6.2015, s priietkom
veljavnosti. ko jo podpiSeta obe pogodbeni stranki.

Menimo, da bi morala biti pred spreietiem finantnega nairta podpisana pogodba o
izvajaniu financirania deiavnosti predSolske vzgoie v vrtcu v letu 2 015.

Izvaianie tcl<otih transfc rov na nodrotiu turizma

TIC Moravske toplice

Ugotovitve:

lz tabele je razvidno, da TIC ne lzstavlja zahtevkov pravoiasno v skladu s pogodbopo
dvanajstinah oz. v skladu z dinamiko izvedenih aktivnosti, obiina pa poslediino plaiil ne
izvaja v skladu s 26. ilenom Zakona o izvrievanju proratunov, saj je npr. decembrski
znesek bil previsok, da bi ga obtina lahko poravnala, kot to zahteva od nje zakonodaja,
zato je platila izvrSevala po delih v letu 2016. Iz naslova zahtevka it. 2015000000025
ostaja je ostalo do dne revizije odprtega 5e za 10.300 EUR. Prav tako obiina ni spoltovala
dolo6b 26. ilena Zakona o izvrlevanju proraiunov pri ostalih nakazilih TIC-u v letu 201S,
saj nakazil ni izvedla na 30. delovni dan ampak na isti ali naslednji dan po izstavljenem
zahtevku.

-
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Izstavljeni zahtevki za sofinanciranje deiavnosti nimajo prilog, ampak se sklicujejo na
pogodbo, s fimer menimo, da ker obiina ne kontrolira namenskosti porabe nakazanih
sredstev obstaja tveganje za nenamensko rabo sredstev.
V nekaj primerih je TIC izstavil v letu 2015 zahtevek po pogodbi, ki se nana5a na leto
2014 (5t. zahtevka 201500000017 v znesku 1.659,20 EURJ.

Poj a sn i Io revi dira nca :

Obtina je edini ustanovitelj zavodo TIC Morovske Toplice in ga financird le v potrebnem delu. TIC je
razpologal s sredsfyi iz drugih virov, zoto za svoje delovanje mesetno ni izstavljal zahtevkov do
obtine. V pogodbi o sofinanciranju ni doloteno, da bi moral TIC obtini izstavljati mesetne zahtevke.
Prav tako ni doloteno, da bi morala biti zahtevkom za sofinanciranje dejavnosti priloiena dokazila,
so pa v skladu s 4. tlenom pogodbe dokazila priloiena zahtevkom za izvedene aktivnosti za
promocij o tu ri stitne ponudb e.

V skladu s 1. totko tretjega odstavka 32. tlena ZIPRS1617 so lahko plotilnt roki krajit od 30. dni za
platilo plat, drugih osebnih prejemkov [n povraiil strolkov zaposlenih pri neposrednih in posrednih
uporabnikih, zato menimo, da so bila nakazila izvedena v sklodu z zokonom, saj so se novedeni
zohtevki nanalali na pokrivanje strolkov dela.

Obiina OS Bogojina nakazuie sredswa skladu s prejetimi zahtevki za materialne stroske
mesetno v znesku dvanaistine, kot opredeljuje 6. tlen pogodbe.
OS Bogojina zahtevkov za plade in druge strolke ne izdaja meseino, kot opredeljuje
pogodbe, ampak za daljie tasovno obdobje (primer zahtevek 20150000 493 na nanaia
na stro5ke dela za obdobje januar - april, tudi ostali zahtevki se izdajajo za dalj5a
iasovna obdobjal.
OS Bogojina je izstavila zahtevke v skupni visini 90.345,76 EUR za financiranie
dejavnosti in 1.218,50 EUR za javna dela, kar je za 7.209,74 EUR manj od razpoloZljive
viSine sredstev.

Poiasnilo revidiranca:

DOS Proseniakovci

Ugotovitve:

Obiina DOS Prosenjakovci nakazuje sredstva skladu s preietimi zahtevki za materialne
stroike mesetno v znesku dvanaistine, kot opredeliuje 6. tlen pogodbe.
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Tekoai transferi v iayne zavode na podrofju vzgoie in izobrazevania

OS Bogolina

Ugotovitve:

0S Bogojina je v letu 2015 izstovila vse zahtevke do obtine. Pri natrtovanju ni moino natanino
oceniti viiine izplatanih plat v proratunskem letu (moino napredovanja, minulo delo...), saj so le-
te odvisne tudi od odlotttev ministrstva, zato je bilo pri OS Bogojina v letu 2015 porabljenih manj
sredstev od natrtovanih. Platilne roke upoitevamo, kot je razvidno, je bilo poznejie izplatilo
izvedeno pri enem zahtevku, verjetno zaradi objektivnih razlogov, saj smo relativno mala obtinsko
uprdva.
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DOS Prosenjakovci zahtevkov za plaie ne izdaja mesetno, kot opredeljuje pogodbe,
ampak za daljie iasovno obdobje fprimer zahtevek 20150000166 za plade se nanaSa na

obdobje januar - marec, tudi ostali zahtevki se izdajajo trimesetno)
DOS Prosenjakovci je zahtevek za investicijsko wdrZevanje v vi5ini 11.800 v skladu s

pogodbo izstavila v mesecu novembru - raiuni so bili preieti skozi celo leto 2015.

DOS Prosenjakovci ie v letu 2015 izstavila zahtevke v skupn i viiini 7 6.327 ,29 EUR, kar je

za 269,29 EUR vei, kot je bilo pogodbeno dogovorieno. Vetina zneska v viSini 268,39

EUR se nanaia na prevet zahtevan znesek iz naslova pokrivanja stro5kov dela
zaposlenih, ki jih obtina pokriva v skladu s 7. dlenom pogodbe.

Preveritev plaiil obEine DOS Prosenjakovci pokaZe, da obiina pladil ni izvedla 30. dan,

kot prikazuje naslednje tabela:

Pojasnilo revidiranca

Pri DOS Prosenjakovci se navedeno minimalno odstopanje v vi{tni izplatil nanaia no strolke
izplatanih plat, ki jih pri notrtovanju ni morno natantno oceniti.

Pri ptatilnih rokih prihajo do odstopanj le pri zahtevku za mesec ianuar (roCun lt. 2015/0000501)'

ki je bil s strani zavoda elektronsko posredovan in na obtini preiet 12.03.2015 - valuta 12.04 2015 -

izplaCan pa 02.04.20 1 5.

Transferji v iavne zavode na podroaju kniiiniine deiavnosti

Pokraiinska in Studiiska knliinica Murska Sobota

N epravilnosti niso bile ugotovljene.

Madiarska narodna samoupravna skupnost Obaine Moravske Toplice

U gotavljamo:

Obdina ie pogodbe o financiranju dejavnosti s posrednimi uporabniki sklenila z

vedmesednim zamikom po sprejetiu in potrditvi proraiuna obiina in finaninih nadrtov
posrednih uporabnikov proraiuna.
MNSS obiini ni izstavljala zahtevkov meseino, kar ni v skladu s 3. tlenom pogodbe
(primer zahtevek St. 2015/0000002 izdan 28.2.2075 za sredstva za pokrivanie plat za
januar in februar 2015).
Obdina ni izvajala plaiil v skladu z dolotbo 26. flena Zakona o izvrievanju proratunov
Repub)ike Slovenije, to je 30. dan po prejemu listine.

Na osnovi pregleda predlagamo

Priporoiilo 2 Priporoiamo, rla obtina podpiic pogodbo s posrctlnim uporabniliom pred rli takoj po
sprejetju in potrdit'l,i llroraiuna in finaninih n,lit'tov in ne z vctmesrininr zanrikom, ter d:l pogodbc
tlosledno datira, s tinlcr [)o zagoto\ljen:r rctizijslia slcd o priietku vcljnvnosli pogodb.

Priporotilo 3 Priporoiamo, da obiina posrcdne uporabnike proraiuna opozori na spoStovanje
pogodbenih doloiil gledc pravoiasnosti izdajanja zllhtevkor,, hkrati naj sama vzpostavi notranjo kontrolo
v ohviru katcrc bo sama zasletlila, da zahtcvki niso praYotasno prejcti.

Priporodilo 4 Obtinn naj phiila izvaja dosledno v skladu z dolotbo 26. tlena Zakona o izvrievauju
proraiunov llepublike Slovenije, to je 30. dan po prejemu Iistine.
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Razen navedenih ugotovitev in opredelienih priporotil ugotavliamo, da so notranie
kontrole na podrotju transferov v javne zavode v obtini vzpostavliene in so kljutna
tvegania obvladovana.

PREGLED OBRACUNA PLAC

cili

Cilj pregleda je presoja ali se plaie zaposlenih v obiini obraiunava.io in dokumentira;o v skladu s
predpisi in dobro poslovno prakso ter ali sistem obratunavanja plat vkljuEuje ustrezne notranie
kontrole, ki zagotavljajo pravilen obraEun plat.

Pripoznana kllutna tveganja

PlaEe zaposlenih v obtini se ne obraEunavajo in dokumentira.io v skladu s predpisi in
dobro poslovno prakso,
sistem obrafunavanl'a plai ne vkljuiuje ustreznih notraniih kontrol, iesar posledica so
nepravilno obradunane plaae.

ZAKONS KE PO D LAGE

Pregled in ugotoviwe pregleda temeljijo predvsem na naslednjih predpisih, ki smo jih uporabili
kot sodilo:

1. Zakon za uravnotezen.ie iavnih financ (Uradni list RSit.40/L2,705/72;ZUIF)
2. Dogovor o dodatnih ukrepih na podroiju plaE in drugih stroikov dela v javnem sektoriu

za uravnoteienie lavnih financv obdobju od 7.6.20L3 d,o31.12.2014,Ul.4612073
3. Zakon o sistemu plai v javnem sektorju; ZSPJS (Uradni list RS, 5t. 58/2008 - pladna

leswica pred prehodom), 108/09-UPB13, 107l09-odl. US, 13l10, 59 /10,85/10, 707 /10,
3s / 71, 27 / 72-odl. US, 40 / 12; ZUJF, 46 I t3)

4. Zakon o izvrSevanju prorafunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS
4t.104 /12,46 /13)

5. Zakon o interventnih ukrepih zaradi gospodarske krize(ZIUZGK) ( Uradni list RS, 5t.
e8/0e)

6. Zakon o interventnih ukrepih; ZIU (Uradni list RS,5t.94110, ZIUJ
7. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1J Ur.l. RS,5t.2l/2013 (7812013 popr.J
B. Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 (Uradni list RS,-170/77, 43/lZ;

zDtutz)
9. Uredba o enotni metodologiii in obrazcih za obraEun in izpladilo plaE v iavnem sektorju,

priloga (Uradni list RS, 5t. t4109,23 /09, 48/09, 1.73/09,25110,67 /10,105/L0, 45/12,
24/13,st/13)

10. Uredba o plaiah direktorjev v javnem sektorju Uradni list RS, 5t. 14/09,23/09, 48/09,
113/09, 25/t0, 67 /10, 1.0s/1.0, 4s/72, 24/t3, s|/t3, 1.2/14, 24/14, s2/L4, s9/74,
2a/\s in3/76)

11. Uredba o napredovanju iavnih usluZbencev v pladne razrede (Uradni list RS, 5t. 51/08,
e1/08, tL3 /oe)

12. Uredba o kriterijih za doloiitev viSine poloiainega dodatka za javne usluZbence [Uradni
list RS, it. 85/101

13. Uredba o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v
plaEne razrede (Uradni list RS, it. 69 /08,73 /08, 6 /77)

14. Uredba o kriterijih za doloEitev vi3ine polo7ajnega dodatka za iavne usluZbence Ur. I RS,

5t. 85l2010
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15. Pravilnik o merilih za ugotavljanie delovne uspeinosti direktoriev v javni upravi (Uradni
list RS, it.28106)

16. Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s podroija javne uprave v pladne razrede
znotraj razponov plainih razredov [Uradni iist RS, 5t. 106/05, 20/06, 39/06, 79/06,
732/06, +7/07, 60/07, 17 109, 67/09, 93/09, 76/r0, 104/10, lt/r1, 29/1).,
20 / t2,97 /1-2,47 /73, st /t3,55 /t3)

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

5t. 46l03)
18. Znesek minimalne plate (Uradni list RS 5/12)
19. Uredba o davini obravnavi povraiil stroikov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja

Ur. l. RS,5t. 140 /2006,76/2008,
20. Uredba o delovni uspe5nosti iz naslova poveEanega obsega dela za javne usluZbence

(Uradni list RS, 5t. 53/08, 89/08, 98 /09 -ZlUZGKin94/10 - ZtU)
21. Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS) Uradni list RS, St. 5712008 (spremembe Ur' l.

RS, 5t. 8612008, 3/2009, 16/2009, 23/2009,33/2009, 48/2009,97/2009,8/2070,
3t/2oro, 83 /2070,8e /2070,89 /2070, 89 /2010,5e /2071, 6/2072, 40 /?,072,22/2013,
22 / 2073, 22 / 2013, +6 l z0r3

22. Katalog funkcij, delovnih mest in nazivov z dne 20.8.20L4.

Pojasnila, izdana s strani RS, posameznih ministrstev, ki se nanalajo na obratun plaie za javne

usluibence3:

1. Poiasnilo RS, Ministrstva za pravosodje in iavno upravo, z dne 26, 11. 2012, v zvezi s

povratilom stroskov prevoza na delo in z dela na podlagi Zakona o uravnoteienju iavnih
financ - dopolnitev staliSia (it 7000-293 /2072 /8)

2. Pojasnilo RS, Ministrstva za notranje zadeve, z dne t2. 6.20!3, v zvezi z dodatnimi ukrepi na

podroEju plai in drugih strolkov dela v javnem sektorju za uravnoteZenie javnih financ v

obdobju od 1.6.20L3 do3L.7?..2014 (0100-248/2013 /45)
3. Sklep Vlade RS z dne 10. 1. 2013,5t. 00730-50/2012/7 o uporabi daliinomera za dololitev

razdalj za namen povratil stroikov in drugih prejemkov iavnih usluZbencev
4. Mnenje RS, Ministrstva za javno upravo, v zvezi z obrabtnom dodatkov in delovne

uspeinosti (dosegljivo na: http4-wrgly.uli!.€ry.lil

lnterni akti:

1. Pravilnik o spremembah in dopolniwah Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v
obdinski upravi izdne 78.12.2013

2. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o notranii organizaciii in sistemizaciii
delovnih mest v organu skupne obiinske uprave >MedobEinska inipekcija in redarstvo(
obiin Cankova, Gorn.ji Petrovci, Grad, Hodoi, Kuzma, Moravske Toplice, Puconci,
Roga5ovci, Salovci in TiSina iz dne 1.7 . 12.2073

htlp://wwN.mnz.gov.si/si/javna-upmva4ami seklor/plrce-vjavnem sehodu/aktualno v zvezi_stlacni 
-sisrernom/
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OBRAZLOZI TEV PREGLE DA

Omejitve pregl eda

Glede na to, da ugotovitve reviziie temeliijo na vzorino izbranem obdobju in podatkih, ne
moremo izkljuditi moznosti morebitnih pomanjkljivosti, ki se v vzordnem obdobju niso pojavile.
Predmet pregleda ni bilo izpolnjevanje pogojev za napredovanje javnih usluibencev. Pravilnosti
izvedbe prevedbe in posleditne pravilnosti doloEitve plaEnega razreda zaposlenega ni bil
predmet pregleda.

Izvedeni postopki

Predmet notranje revizije je bil pregled pravilnosti delovanja aplikaciie za plade, ki io uporablja
ratunovodstvo obiine za obraiun plat. Izvedba notranje revizije za.jema presojo:

ustreznosti evidence prisotnosti iz vidika podatkov za obralun osnovnih plaI,
nadomestil plaf in dodatkov k plabam,
pravilnosti delovanja raiunoyodske aplikacije za plaie, glede na zahteve predpisov
(pravilnost nastavljenih formul za izratun osnovne plaie, dodatkov in nadomestil plad],
ustreznosti evidentirania poslovnih dogodkov na podroiju plai v skladu s predpisi in
dobro poslovno prakso (ustreznost pladilnih list, nalogov za izvajanje fizplaEilo dela
preko polnega delovnega Iasa, pogodb o zaposlitvi, obvestil in aneksov o
napredovanju,...)
pravilnost obratunavanja plad za leto 2015 (villne osnovnih plaE in nadomestil plat,
dodatkov...J

Revizijski pregled je bil opravljen na podlagi plaiilnih list zaposlenih v obiini - predmet
pregleda v skladu s pogodbo so bile plafe zaposlenih v obiini, ki Se niso bile pregledane pri
notranii reviziji.

Pravilnost obraiuna plaie smo za izbrane zaposlene preverili na podlagi predloienih pladilnih
list za mesec december 2015.

V vzorec pregleda so bile zajete vse vrste poslovnih dogodkov na podroiju obraiunavanja plai v
tem obdobju, na naiin in v obsegu, ki omogoda zanesljive ugotovitve in zakljudke.

Za izbrane zaposlene smo preverili:
. izpolnl'evanre pogorev za zasedbo delovnega mesta v skladu s sistematizacijo delovnih

mest (opredelitve v popisnih listih delovnih mestJ glede ustrezne izobrazbe in
izpolnievanje pogojev za opravljanie dela,

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

. dolodanje osnovne plafe in dodatkov,

. podlage za obratunavanje plaf,

. vodenje delovne prisotnosti in druge evidence,
r pravilnost izratuna posameznih delov plaie.
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UGOTOVITVE IN PRI PORO.I LA

Ugotovitve

Sistemizaciia delovnih mest glede razpona platilnega razreda za delovno mesto J016038
ni usklajena s Katalogom delovnih mest in nazivov.
Ugotavljamo neskladja med opredelitvijo delovnega mesta za zaposleno v sistemizaciji in
dejanskim obratunom.

Priporoiilo 5 Priporotamo, tla obiina r sistcmizaciji pravilno opretleli Sifro rlelovnega mcsta strokovni
sodelavec VII/l za okolie in l)rostor y skln(lu s katalogom delovnih mest in nazivov'

Porasnilo revidiranca

sifro delovnega mesta strokovni sodelavec vll/1 za okolje in prostor je obtina Moravske Toplice ze

uskladila v aktu o sistemizaciji, sprejettm 30.6.2016, ki velia od 1.7.2016.

ObEina je podroija upravljanja z delovnim iasom zaposlenih uredila v Odredbi o

razporeditvi delovnega iasa in uradnih ur v Obiinski upravi obfine Moravske Toplice4, ki

velja od 27.1.2001. Odredba dolota zaietek in konec ter traianie in razporeditev

delovnega iasa ter ias za neposredno poslovanje s strankami v Obiinski upravi obdine

Moravske Toplice.

Priporotilo 6 Priporotanro, da obtina podroije upravljartja z delovnim iasom urcdi I Pravilniku o

delovncm Iasu oz. (lrugern irternctrr aktu.

Na osnovi pregleda ugotavljamo, da

F ima obiina pomembne poslovne dogodke na podrotiu plaE ustrezno sistemsko urejene

(pravilnik o sistemizaciji delovnih mest, rofni sistem evidentirania prisotnosti,
programsko podprt izrafun dodatkov), pri 6emer priporotamo, da obdina pravila v zvezi

s prisotnostjo na delu sprejeme v pravilniku o delovnem iasu.
) so poslovni dogodki na podroiju plat ustrezno dokumentirani (mesetne evidence

prisotnosti in dokumentiranje odsotnosti, obvestili, aneksi, ustreznost pogodb o

zaposlitvil,
) uporablja raaunovodstvo zavoda za obraiun plai v novem plainem sistemu aplikaciio za

plate, ki vkljuduje predpisane formule, odstotke in visine postavk ter izvaia ustrezne
notranje kontrole, ki zagotavljajo pravilne obratune plat v skladu s predpisi.

Pri pregledu plat zaposlenih, obraiunanih za mescc december 2015, ni bilo ugotovlienih
pomembnih nepravilnosti, podano ie bilo manjie priporotilo, zato oceniujemo, da so
notranie kontrole pri obraiunu plat ustrezno vzpostavliene in tveganja obvladovana.

I Uradni list RS 3t. 6/2001 iz dne 26.1 .2001
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NAROEILNICE ZA LETO 2015

cili

Cilj postopka je ugotoviti ali:

ali so naroiila drobljena in bi bilo treba izvesti javno naroEilo po ZIN-2
so kljuina tveganja na podroiju vzpostavitve delovanja notranjih kontrol izvedenih del
na podlagi narotilnic obvladovana,
so dela opravljena v skladu z naroienimi in
je evidentiranje v raiunovodskih evidencah pravilno.

Pripoznana kljutna tvegan,a

naroiila so drobljena, za opravljene storiwe ali gradnje bi bilo treba izvesti javno
narodilo po ZfN-2 - tveganje drobljenia narofil ni obvladovano,
dela/storiWe niso izvr5ene v skladu z naroiilom,
naroiila ni odobrila odgovorna oseba,
notranie kontrole na podroiju prejetih raiunov niso vzpostavljene in ne delujejo
ustrezno,

ZAKONSKE PO D LAGE

Pregled in ugotovitve pregleda temeljiio predvsem na naslednjih predpisih, ki smo jih uporabili
kot sodilo:

Interni akti

1. Navodilo za oddajo naroEil male vrednosti, za katera ni potrebna objava lavnega razpisa
5t. 43 0-00013/2011-1 iz dne 24.5.2017 s prilogama:

a. Obrazec 5t.1: Predlog za izdaio narodilnice ali pogodbi
b, Obrazec it.2: poroiilo o oddaji naroiilas
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1. Zakon o javnem naroaanju (Uradni list RS, 3t. 12/13 - uradno preiiSieno besedilo,
79/14,90114 -ZDU-1I in 91l1s - ZfN-3J

2. Zakon o izvr5evanju proraiunov Republike Slovenije za leti 2Ol4 in 2015 (Uradni list RS,
ir. 101/13, 9/74 - ZRTVS-LA,25/14 - ZSDH-L,38/t4,84/t4,95/r4 _ ZUIF_C,95/1,4,
74 /7s,46/15 in ssl15J

t ZJ).1-2, ki je 5e bil v veljavi za revidirano leto 2015 ne zahteva sprejetja intemega akta na podrodju javnega

narodanja
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OBRAZLO ZITEV PREGLE DA

Izvedeni postopki

Pridobili smo seznam izstavljenih narotilnic za leto 2015. Na osnovi posredovanega seznama

smo pripravili seznam zaratunanih storitev po dobaviteliih.

V okviru pregleda naroiilnic smo pregledali 22 zakljuienih in 2 podpisani in nezakljuEeni
narodilnici Sestih izvajalcev.

Pri pregledu smo namenili pozornost naslednjemu:

. na doloiene mejne vrednosti za izvedbo javnega naroiila male vrednosti v skladu z
doloibami 12. ilena Z.JN-Z, ki je velial v letu 2015, z namenom preveritve \"zpostaviwe
delovanja notranjih kontrol na podroiju obvladovanja tvegani iz vidika drobljenla javnih

naroiil,
. v primeru, da se je iskalo vei ponudnikov - dokazila,
o prejeti raiun z likvidaci.io odgovornih oseb oz. vzpostavitev delovanja notranjih kontrol

na podrodju prejetih raiunov,
. pravofasnost plaEila raiuna,
o pravilnost evidetniranja prejetih ratunov in platil v ratunovodskih evidencah

(dobavitelji, stroiki).

UGOTOVITVE IN PRI POROEI LA

Obdina v evidenci naro[il ne vodi podatka o predmetu in vrsta predmeta narofila in

znesku narofila brez DDV.

21. ilen Zakona o javnem naroianju (ZlN-31 v drugem odstavku doloia6:

>Za )avna narotila, katerih ocenjena vrednost je niija od meinih vrednosti iz preilnjega odstavka,
je narotnik dolZon upoitevoti natelo gospodarnosti, utinkovitosti in uspeinosti ter natelo
transparentnosti v skladu s tem odstavkom. Narotnik mora za ta norotila voditi tudi evidenco o

niihovi oddaii, ki zaiema navedbo Dredmeto, v e oredmeta in vrednosti iavne o norotilo brez.

DDy ter o njih sporotiti podatke v skladu s 106. tlenom tega zakona. Podatke o oddanih iavnih
narotilih, kdterih vrednost je niija od vrednosti iz prvego odstavka 21. tlena tega zakona,
sporotajo norotniki na portal jovnih narotil v ta ndmen vzpostdvljeno aplikacijo do 28. februaria
tekotego leto za preteklo leto.<

Priporotilo 7 Priporoiamo, da Y lctu 2016 obiina Yzpostavi evidenco narotil za vrctlnosti, l{i so niijc od

mejnih vrednosti za uporabo i4JN-3 z navcdbo predmcta, vrste predmeta in vrednosti javnega narotila
brez DDV, ki jih bo morala v skladu s 106. ilenonr istega zakona porotati na portal jaynih narotil v za ta
Damen vzpost^\4jeno aplikacijo do 28. fcbruarja tckoiega leta zr preteklo leto.

Pregled vsebine naroienih in izvedenih storitevT dobavitelja Tehniini biro d.o.o. in
Maping Marko Lazar s.p. pokaie, da oba izvajata storitve projektiranja, prav tako

6 Zakon o javnenr naroianju (Uradni list RS, Sr. 9ll15) s priietkom veljavnosti od I .4.20l6
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vrednost izvedenih storitev Tehnifnega biroja v letu 2015 presega 20.000 EUR, kar je
spodnja meja za izvedbo javnega naroiila po ZJN-2, pri iemer je treba biti pozoren na
vsebine izvedenih storitev.

Menimo, da bi lahko obstaialo tveganje droblienja narotil in bi oblina za storitve
profektiranja v letu 2015 morala izvesti iavno narotilo.

Priporoiilo 8 Obiini priporotamo previdnost iz vidika postopkov javnega naroianja in lzpostayitcy
t:rkinih kontrol, da bo tveganje ttrobljenja narotil, ki bi lahko na tcm mestu nastalo, obvlidovano.

Pojasnilo revidiranca

Preveritev datumov izvedenih plaiil je pokazala, da obiina dobaviteljem vedno ni
poravnala svoiih obveznosti na 30, dan po preiemu listine, s dimer obiina ni spoStovala
doloib 26. ilena Zakona o izvrievan.ju prora6unov Republike Slovenije za leti 2014 in
2015, ki pravi, da je ne glede na doloEbe drugih zakonov in predpisov so platilni roki
neposrednih uporabnikov v breme proratuna predpisani s tem zakonom. Za platilo vseh
obveznosti ie plaiilni rok za neposredne uporabnike 30. dan, za posredne uporabnike pa
najved 30 dni. Pladilni rok zaine teEi nasledn.ji dan po prejemu listine, ki je podlaga za
izplatilo. Platilni rok za izplaiila, o katerih se odlota v skladu z zakonom, ki ureja sploini
upravni postopek, in te drug zakon dolo6a, da se nakazilo na raiun stranke Steje, da je
bilo zahtevku v celoti ugodeno, zalne teii naslednji dan po poteku roka, ki je z zakonom
doloien za sprejem odloiitve v upravnem postopku. ee zadnji dan roka sovpada z dnem,
ko je po zakonu dela prost dan oziroma v plaiilnem sistemu ni opredeljen kot plaiilni
dan, se za zadn;i dan roka Steje naslednji delavnik oziroma naslednji plaiilni dan v
sistemu.

Priporotilo 9 Obiina naj plaiila izvede v skladu z dolotbo 26. ilena Zal<or,a o izyrievanju proratunor.
Ilepublike Slovenije, to jc 30. dan po prejemu listiue.

Obdina izvaja samo enostavne postopke naroEanja brez preverjanja, saj imajo vse
posamitne naroiilnice vrednosti niTje od 10,000 EUR, vendar pa vsebina pregledanih
naroiilnic pokaZe, da so iste vsebine del narodene na ved naroiilnicah, tako da bi skupna
vrednost naroiila presegla 10.000 EUR za kar pa bi ponudbe bilo treba zbirati. vrednost
posameznega narolila je niZja od 5.000 EUR, zato obiina v skladu z internim aktom ni
sklepala pogodb.

7 AIi gre po vsebini za storitev ali gradnjo nismo sodili, ampak na tem mestu povzemamo opredelitev opisa v
scznaDru naroailrric
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Menimo, da ne gre za drobljenje narotil, saj gre zo razlitna narotila po razlitnih vsebinah.
Navedeno velja toko za projektironje kot za vsa ostala norotila.
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Priporotilo l0 Obiina naj rloslcdno spo5tuje Ptavila v zvezi z naroianjenr, ki jih ima zapisrna v
intcrnem:rktu in vzposta|i tilliinc notranje kontrole, lii bodo ob'tladollle tvcgnnjc <lrobljenja I'sebin n:r

rci naroiilnic.

Zakon o javnem naroaanju opredeljuie, da morajo narofniki oz. porabniki iavnilr sredstev
z niimi ravnati gospodarno in utinkovito. Clede na izvedene postopke obEine v skladu z

opredelitvami v internem aktu menimo, da ie meja za pridobivanje/nepridobivanje
primerljivih ponudb precej visoka in posledifno obstaia tveganje, da obEina ni ravnala

smotrno v primeru, ie bi bile ponudbe drugih izvajalcev niZfe, o Iemer pa se ni
prepriEala. Obiiajna poslovna praksa ie, da se zbira ved ponudb tudi za storitve niziih
vrednosti.

PriporoIilo ll Priporotamo, dr obiina zniia mcjo za pridobil'nnje ponudb vei izYnialccv in o tem

zrgotoyi ustrezno revizijsko slcd, s timer bo tveganje, da ne bi bil izbran najugodnej5i, obvladovano.

Ugotavliamo, da notranie kontrole na podrofiu naroiania blaga in storitev na podlagi
naroiilnic deluieio s pomanikliivostmi, iz tesar izhaia tveganie, da kliutna wegania na

tem podrodiu niso obvladovana.

Odgovorna oseba: Zupan

Rok za implementaciio priporotil: leto 2016

ZAI<L UEEK

Pri izvaianju procesa notranje reviziie smo preveriali zagotavl.ianie usklaienosti s predpisi in
internimi akti revidiranca ter ugotavljali moznosti za odpravo pomanikliivosti in moznosti za

izboliSanje sistema delovanja notraniih kontrol.

V teku izvaiania notranje revizije smo o ugotovitvah sproti poroiali odgovornim delavcem za

posamezno podrotja in v skladu s pogodbo o ugotovitvah obveifali odgovorno osebo naroanika.

poroiilo o notranji reviziii obdine Moravske Toplice za leto 2015 je bilo posredovano,

pregledano s strani narotnika in ni odstopanj v mnenju in staliSdih, zato so podani pogoii za

izdajo koninega poroiila, ki ga je mogofe dobiti na sede;u Obiine Moravske Toplice.

z notranjo revizijo se stalno preizkuia ustreznost in smotrnost delovanja notranjih kontrol,
postopkov, procesov in stani. Notranja revizija daje priporoiila za izboljsanje. Na podlagi

podanih priporoiil naj predstoinik proraiunskega uporabnika spreime program ukrepov za

iealizacijo priporofil. S tem bo omogodeno povetanje ufinkovitosti poslovanja in obvladovanje

tveganj na razumno stopn.io zanesliivosti. obtini priporotamo, da ravna v skladu s 17. dlenom

Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notraniega nadzora javnih financ -

izvajanje ukrepov na podlagi priporoiil6

E pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, St.

12t02):
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Na podlagi predstavllenih ugotovitev, ki ne pornenilo pomembnih nepravilnosti, razen v
primeru naroiilnic menimo, da so notranie kontrole na revidiranih podrotiih Obtine
Moravske Toplice ustrezno vzpostavliene in so kljuina tveganja obvladovana.

Na5e poroiilo sluZi namenu, po usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notraniega nadzora
javnih financ, ter ie za vaSo informacijo in se ne sme uporabljati za kak drug namen ali
razpefevati drugim strankam. Poroiilo se nana5a le na pregledane dokumente in evidence in ne
more biti raz5irjeno na vse pogodbe in poslovne dogodke v finantnih izkazih kot celoti
poslovanja.

Datum 9.77.2076

Darinka MeSko, mag.

Driavna notranja revizor

rovf1zflflo

1000 Llu blJ!h'l

DBU2BA za REvlzuc
ln.otodn6Gtoritvedoo
,5teon€ 2l ., Slovenii'

Na podlagi pisnih porodil, predlogov in priporodil notranje revizijske sluZbe so proradunski uporabniki dolZni v
roku, ki ni daljSi od devetdeset dni, sprejeti progranr ukrepov za odpravljanje ugotovljenih nepravilnosti v
poslovanju ali pomanjkljivosti in slabosti pri delovanju notranjih kontrol ter o tem takoj obvestiti vodjo notranje
revizijske sluZbe z odzivnim sporoiilom. O izvajanju sprejetih ukrepov mora proradunski uporabnik sproti
obveidati vodjo notrarrje revizijske sluZbe. V program ukrepov sodijo tudi disciptinski postopki proti osebam, ki
so z disciplinskimi krsitvami povzrodile napake in nepravilnosti, odkrite pri notranjem revidiranju.

Predstoinik oziroma poslovodni organ proraaunskega uporabnika mora z ugolovityami notranjih revizorjev in s

sprejetimi ukrepi seznanili odgovorncga vodjo rcvidirane enote ali podrodja in nu naloZiti izvajanje teh ukrspov.
Izvajanje ukrepov lahko prevcri notranje revizijska sluZba z naknadno revizijo na podtagi odloditvc vodje
notranje reviziiske sluZbe, proradunskcga uporabnika ali Ministrstva za finance, Sluzbe za na{zor proraCuna.
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Na osnovi koninega revizijskega porotila in podanih ugotovitev ter priporoail ocenjr.rjemo, da
smo podali ustrezne informacije o vzpostavljenosti kl;udnih notranjih kontrol za obvladovanje
tveganj in smo s tem pripomogli k poveianju koristi in ustreznemu oblikovanju tveganj.
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