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1. UVOD 
 
 
V skladu s ponudbo in izdano naročilnico smo opravili notranjo revizijo poslovanja zaključnega računa z 
vidika delovanja notranjih kontrol Občine Nazarje za leto 2018. Revizijo smo opravili po določilih kodeksa 
notranje revizijskih načel, kodeksa poklicne etike notranjega revizorja, Mednarodnih standardov 
strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju in Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema 
notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS št. 72/02).  
 
V poročilu navajamo ugotovitve o poslovanju, ki smo jih med revizijo odkrili. Ob ugotovitvah podajamo tudi 
predloge glede vzpostavitve učinkovitejših notranjih kontrol poslovanja Občine Nazarje. 
 
Naše poročilo služi Občini Nazarje za namene po določilih pravnih in strokovnih podlag predstavljenih v 
prvem odstavku in se sme uporabljati za namen notranjega nadzora javnih financ. Poročilo se nanaša na 
področja, ki smo jih zajeli v notranji reviziji. 
 
 
 

2. POTEK IZVAJANJA NOTRANJE REVIZIJE  
 
 
V skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ 
(Uradni list RS št. 72/02) je župan, kot predstojnik občine odgovoren za vzpostavitev, delovanje, nadzor in 
stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol. Občina Nazarje je skladno z 10. 
členom tega pravilnika zagotovila izvedbo notranje revizije za leto 2018.  
Občino je v letu 2018 vodil župan Matej Pečovnik. 
 
S strani revizijske družbe Revidera d.o.o. je revizijo meseca junija 2019 opravila državna notranja revizorka 
Evgenija Javornik. 
 
Podlaga za opravljeno revizijo je bila dokumentacija in pojasnila, ki nam jih je posredovala predvsem 
Branka Tevž.  
 
 

 
3. CILJ REVIDIRANJA 

 
 
Cilj notranje revizije je revidiranje poslovanja zaključnega računa proračuna Občine Nazarje za leto 2018 
za podajo zagotovil in priporočil o: 

• ustreznosti delovanja notranjih kontrol, 
• skladnosti in pravilnosti poročanja, 
• spremljanju in izvrševanju proračuna. 
 

Načrt notranje revizije poslovanja za leto 2018, za posamezna področja pregleda je obsegal predvsem: 
- Ravnanje s stvarnim premoženjem 
- NRP  
- Stroški dela (potni nalogi, izjave za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela) 
- Javna naročila 
- Osnovna sredstva  
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Področje notranje revizije je obsegalo preveritev skladnosti poslovanja s predpisi in internimi akti, izvajanje 
sprejetega finančnega plana ter pokritost delovnih postopkov z navodili za delo v okviru postopkov 
evidentiranja odhodkov, vodenja poslovnih knjig, zagotavljanja celovitosti informacij ter pravilnosti 
poročanja.  
 
Revizijski postopki so obsegali splošne metode in tehnike, kot je pridobivanje, pregledovanje, analiziranje, 
analitično preiskovanje, revizijski intervjuji in presoja podatkov ter dokumentiranje revizijskih ugotovitev.  
 
Pri tem obstaja tveganje, da pomemben napačen prikaz ostane neodkrit. Na podlagi dejstev, ki smo jih 
ugotovili na izbranem vzorcu, so v poročilu zapisane ugotovitve in podani predlogi priporočil za izboljšanje 
sistema notranjih kontrol. 
 
Za uresničitev ciljev revidiranja smo s strani Občine Nazarje v preveritev in za izdelavo poročila pridobili 
naslednjo dokumentacijo:  

- Bruto bilanca 2018 
- Računovodski izkazi 2018 
- Obrazložitve ZR PR 2018 
- ZR posebni del  
- ZR splošni del 
- NRP – ZRPR 2018 (načrt in realizacija) 
- Poročilo o ravnanju s stvarnim premoženjem za leto 2018 
- Register osnovnih sredstev 
- Pridobitve, odtujitve osnovnih sredstev 
- Obračun amortizacije  
- Pogodba za nabavo stanovanj 
- Primopredajni zapisniki (za nakup treh stanovanj) 
- Račun za nabavo stanovanj  
- Izjave za prevoz na delo 
- Potni nalogi  

 
 

 
4. OSNOVNE INFORMACIJE O OBČINI  

 
 
Občinski svet Občine Nazarje je na svoji 25. redni seji den 14. 12. 2017 sprejel Statut Občine Nazarje.  
Občina Nazarje je samoupravna lokalna skupnost ustanovljena z zakonom na območju krajevnih skupnosti, 
ki nimajo statusa oseb javnega prava: Krajevna skupnost Nazarje, Krajevna skupnost Kokarje, Krajevna 
skupnost Šmartno ob Dreti.  
Krajevne skupnosti nimajo statusa osebe javnega prava.  
 
Sedež občine je v Nazarjah, Savinjska cesta 4. 
 
Na podlagi Statuta občine Nazarje so organi občine: 

- občinski svet, 
- župan,  
- nadzorni odbor. 
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Občinski svet ima 11 članov. Občinski svet ima tri občinske odbore in dve komisiji, po potrebi občasne 
komisije. Po statutu občino predstavlja in zastopa župan. Občina ima enega podžupana, ki ga imenuje 
župan iz članov občinskega sveta.  
Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Nazarje določa enovito občinsko 
upravo.  
 
Občina je ustanoviteljica Osnovne šole Nazarje in soustanoviteljica Glasbene šole Nazarje, Muzeja 
Vrbovec in Zgornje savinjskega zdravstvenega doma Nazarje ter ima v lasti deleže v kapitalu družb 
(Energetika Nazarje, JP Komunala Mozirje).  
 
Pomembne pravne podlage za delovanje občine so: 

- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 -ZJF-C in 114/06 ZUE). 
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 

besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18). 
- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – 

ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.). 
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18). 
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 

13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19). 
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – 

ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-
I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – 
ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15, 102/15, 63/16 – ZDoh-2R 
in 77/17 – ZMVN-1). 

- Statut Občine Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin št. 59/17) ter drugi interni akti občine. 
- drugi zakoni, pravilniki, navodila in uredbe. 

 
ZJF določa, da so občine neposredni uporabnik državnega proračuna. Po ZR občine vodijo računovodstvo 
in poslovne knjige, kot je predpisano z uporabo enotnega kontnega načrta za druge uporabnike proračuna.  
 
 
 

5. UGOTOVITVE IN PRIPOROČILA  
 
 
5.1. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA ZA LETO 2018 
 
Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo 
poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list št. 
12/01, 10/06, 8/07 in 102/10 v nadaljevanju: navodilo o ZR) na osnovi določil ZJF določa pripravo, vsebino 
in strukturo zaključnega računa proračuna občine. Zaključni račun proračuna mora vključevati poročilo o 
doseženih ciljih in rezultatih.  
 
V 96. členu ZJF je določeno, da zaključni račun proračuna, kot akt občine, zajema obrazložitev 
zaključenega računa, katere sestavni del so podatki bilance stanja ter pojasnilo odstopanj med realizacijo 
in predvidenim. Navodilo o ZR določa, da se zaključni račun predloži županu do 28. februarja, župan pa v 
skladu z 98. členom ZJF predloži predlog zaključnega računa Ministrstvu za finance do 31. marca tekočega 
leta. Župan predloži predlog zaključnega računa občinskega proračuna občinskemu svetu v sprejem, do 
15. aprila tekočega leta.  
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UGOTOVITVE:  
Za pregled zaključnega računa proračuna za leto 2018 smo s strani občine prejeli naslednje 
dokumente: 

- Zaključni račun proračuna Občine Nazarje za leto 2018-obrazložitve 
- Splošni del ZR  
- Posebni del ZR 
- Bruto bilanca 2018 
- Računovodski izkazi za leto 2018 

 
Izvedli smo naslednje postopke revidiranja:  
 

  REVIZIJA ZAPISI 

1 

Preverili smo ustreznost in preglednost poročanja ob 
pripravi Zaključnega računa proračuna za leto 2018 z 
vsemi obveznimi vsebinami in prilogami.  

V preveritev smo pridobili Zaključni račun 
proračuna 2018, primerjali smo ga z bruto 
bilanco in računovodskimi izkazi za leto 2018. 

2 

V postopkih preveritve notranjih kontrol je bilo zajeto 
ugotavljanje skladnosti poročanja o namenskih 
sredstvih in stanju sredstev na računih na presečni 
dan 31.12. 

V zaključnem računu proračuna je ustrezno 
izkazan ostanek sredstev, skladnost s poslovnimi 
knjigami ter ustrezno upoštevan prenos ostanka 
sredstev iz preteklega leta v proračun 2018. 

 
Odlok o Proračunu Občine Nazarje za leto 2018 je bil objavljen dne 22. 12. 2017 v Uradnem glasilu 
slovenskih občin št. 59/17. 
Odlok o prvi spremembi proračuna Občine Nazarje za leto 2018 je bil sprejet dne 19. 4. 2018 in 
objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin št. 20/2018. 
Odlok o drugi spremembi proračuna Občine Nazarje za leto 2018 je bil sprejet dne 1. 5. 2018 in 
objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin št. 28/2018. 
Odlok o tretji spremembi proračuna Občine Nazarje za leto 2018 je bil sprejet dne 11. 10. 2018 in 
objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin št. 52/2018. 
 
Računovodsko poročilo je pripravljeno v skladu s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, 
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Občina Nazarje posluje kot drugi uporabnik 
enotnega kontnega načrta, zato pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju računovodskih postavk in 
kontroliranju uporablja Zakon o računovodstvu, Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in 
odhodkov pravnih oseb javnega prava, Pravilnik o usklajevanju terjatev in obveznosti po 37. členu Zakon o 
računovodstvu, Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in 
opredmetenih osnovnih sredstev ter slovenske računovodske standarde.  
 
V zaključnem računu so informacije, ki jih pripravi poslovodstvo o poslovanju občine, del poročila 
predstavlja poročilo o doseženih ciljih in rezultatih iz področja pristojnosti, ki se pripravi v skladu z 62. 
členom ZJF ter zajema vsebinsko obrazložitev realizacije proračuna občine. 
 
Za odločanje na občinskem svetu so poleg splošnega dela in posebnega dela še obvezne sestavine 
proračuna (prerazporejanje proračunskih pravic porabe, ostanek za namenska sredstva, proračunska 
rezerva), ki jih predpisujejo ZJF in ZJU ter zakon o stvarnem premoženju in druge pravne podlage. Tudi o 
teh sestavinah je potrebno poročati ob zaključnem računu, o realizaciji za:  

• Načrt razvojnih programov  
• Kadrovski načrt 
• Letni načrt ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem občine 
• Načrt zadolževanja in izdanih poroštev 
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Za realizacijo kadrovskega načrta se poroča v okviru dejavnosti občinske uprave, zaposleni štirje in 
dodatno medobčinska uprava.  
 
V obrazložitvi splošnega dela zaključnega računa so tabelarno podani podatki za proračun 2018, rebalans 
A in rebalans B 2018, veljavni proračun 2018 in zaključni račun 2018, tako, da je zadnji veljavni proračuna 
s prerazporeditvami osnova za primerjavo z realizacijo, doseženo v letu 2018. 
 
V posebnem delu proračuna so podane obrazložitve po področjih proračunske porabe ter analitični podatki 
o izvrševanju proračuna za naslednje PU: 

- 1000 – Občinski svet, 
- 2000 – Nadzorni odbor,  
- 3000 – Župan, 
- 4000 – Občinska uprava, 
- 5001 – Krajevna skupnost Nazarje, 
- 5002 – Krajevna skupnost Kokarje in 
- 5003 – Krajevna skupnost Šmartno ob Dreti 

 
Krajevne skupnosti, ki so ustanovljene na območju v Občini Nazarje niso organizirane kot osebe javnega 
prava. Krajevne skupnosti se samo zaradi preglednosti priprave proračuna in izvrševanja proračuna 
izkazujejo kot PU – primerjalno kot notranja organizacijska enota.  
 
V naslednji tabeli je izkazana realizacija proračuna za leto 2018 in podatki o proračunu za 2018: 
 

Besedilo PR 2018 REBPR 2018 
REALIZACIJA 

INDEKS 
31.12.2018 

1 2 3 4 5 (4/3) 

Prihodki 2.940.428 2.973.891 2.693.354 90,57 
Odhodki 3.687.995 3.631.711 3.080.733 84,83 
Račun finančnih terjatev in naložb 0 0 0 0,00 
Račun financiranja -147.403 -127.535 -127.521 99,99 
Sprememba stanja sredstev na računu -894.970 -785.355 -514.901 65,56 
Stanje sredstev na računih 31.12. 2017 1.300.000 1.308.535 1.308.535 100,00 
Stanje sredstev na računih 31. 12. 2018   793.634  
 
Občina je v letu 2018 ustrezno načrtovala porabo presežka iz preteklih let v znesku 785.355 EUR. Z 
izkazano realizacijo proračuna 2018 se je ustvaril primanjkljaj za 514.901 EUR, ki je izkazan na kontu 
9009002.  
Na dan 31. 12. 2018 je še stanje sredstev na računu splošnega sklada za 793.634 EUR. 
 
Ugotavljamo, da zaključni račun proračuna poroča o dejanskem stanju in je usklajen s poslovnimi 
knjigami proračuna ter z računovodskimi izkazi proračuna. Zagotovljena je skladnost poročanja v 
bistvenih elementih in preglednost poslovnega in računovodskega poročila. Z dodatnimi pojasnili v 
zaključnem računu so razkrite informacije, ki so pomembne za poročanje o izvrševanju proračuna Občine 
Nazarje.  
 
Odgovorna delavka v računovodstvu sprotno, zaradi uvedene kontrole pravilnosti knjiženja obveznosti in 
plačanih obveznosti, preverja stanja na kontih obveznosti, neplačanih odhodkov in stanja terjatev ter 
davčnih knjig za DDV in drugo. Računovodski sistem opredeljuje ustrezne postopke in določa evidence za 
izvrševanje proračuna ter transparentnost poslovanja in zakonitost poročanja.  
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Kontrolni postopki za izvrševanje proračuna, zagotavljajo evidentiranje poslovnih dogodkov poslovni ter 
delovanje sistema na način, da se sprožajo, odobravajo in izvršujejo izvedeni posli. 
 
Pri pregledu podatkov za zaključni račun, pregledu bruto bilanc, posredovanih dokumentih o poslovanju 
smo izvedli nekatere kontrole pregleda stanja sredstev in virov sredstev, sprememb prometov prihodkov in 
odhodkov ter drugih prejemkov in izdatkov, ki so izkazani v poslovnih knjigah ter ugotovili skladnost stanja 
sredstev na računih 31. 12. 2018 
 
Odstopanj od predpisanega nismo ugotovili.  
 
 
5.2. RAVNANJE S PREMOŽENJEM 
 
Pravne podlage, ki jih je potrebno upoštevati pri ravnanju s stvarnim premoženjem občine so: 

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 
in 79/18), 

- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 
31/18; v nadaljevanju Uredba). 

 
Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem države in postopki ravnanja so opredeljeni v ZSPDSLS. Stvarno 
premoženje so nepremičnine in premičnine. Ravnanje s stvarnim premoženjem pomeni pridobivanje, 
razpolaganje, upravljanje in najemanje tega premoženja.  
 
ZSPDSLS določa podlago za pripravo:  

- načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem,  
- načrt ravnanja s premičnim premoženjem.  

 
ZSPDSLS v 20. členu določa, da »Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem vsebuje načrt pridobivanja 
nepremičnega premoženja, načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem države oziroma samoupravne 
lokalne skupnosti in načrt najema nepremičnega premoženja«.  

ZSPDSLS v 21. členu določa, da »Načrt ravnanja s premičnim premoženjem vsebuje načrt pridobivanja 
premičnega premoženja v posamični vrednosti nad 10.000 EUR in načrt razpolaganja s premičnim 
premoženjem države oziroma samoupravne lokalne skupnosti v posamični vrednosti nad 10.000 EUR«.  

Načrt ravnanja s premičnim premoženjem zajema osnovna sredstva, in sicer ločeno po: 
- motornih vozilih; 
- informacijski opremi in 
- drugem premičnem premoženju. 
 
ZSPDSLS v 23. členu opredeljuje, da se poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem 
predloži organu pristojnemu za izvrševanje proračuna, občinskemu svetu skupaj z zaključnim računom - 
realizacija letnega načrta ravnanja s premoženjem (premičnim in nepremičnim). 
 
Z nepremičnim premoženjem se lahko razpolaga na enega od treh načinov in sicer z javno dražbo, javnim 
zbiranjem ponudb ali neposredno pogodbo. Nepremično premoženje se lahko proda ali zamenja na podlagi 
neposredne pogodbe le pod točno določenimi pogoji (23. člen ZSPDSLS). 
 
Upravljalci so dolžni voditi evidenco občinskega nepremičnega premoženja, ki ga imajo v upravljanju. 
Občine vzpostavijo evidenco nepremičnega premoženja v njihovi lasti in lasti oseb javnega prava, katerih 
ustanoviteljice so.  
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Za razpolaganje (prodaja) s premoženjem v letu 2018 je potrebno upoštevati sprejeti proračun za leto 2018 
in načrt ravnanja s stvarnim premoženjem.  
ZSPDSLS v tretjem odstavku 15. člena določa, da o pravnem poslu ravnanja s stvarnim premoženjem 
samoupravnih lokalnih skupnosti odloči in sklene pravni posel organ, pristojen za izvrševanje proračuna 
samoupravne lokalne skupnosti.  
 
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalih skupnosti se določi 10 % 
vrednosti pravnih poslov, ki jih lahko Občina Nazarje sklene ne glede na vključenost v veljavni načrt 
ravnanja s stavnim premoženjem glede na skupno vrednost posameznega načrta.  
 
UGOTOVITVE: 
Za pregled področja »Ravnanje s premoženjem« smo s strani občine prejeli naslednje dokumente: 

- Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2018 
- Poročilo – realizacija o ravnanju s stvarnim premoženjem za leto 2018 

 
Izvedli smo naslednje postopke revidiranja:  
 

  REVIZIJA ZAPISI 

1 

Preverili smo posamezne vidike ravnanja s 
premoženjem / načrt in realizacijo ravnanja s 
stvarnim premoženjem.  

V preveritev smo pridobili dokument v katerem je 
opredeljen načrt ravnanja s stvarnim 
premoženjem za posamezne sklope premoženja 
in postopkov ravnanja. 

2 

Preverili smo poročilo o izvedbi realizacije ravnanja s 
stvarnim premoženjem z vidika transparentnosti 
poročanja. (nismo preverjali ustreznost izvedenih 
postopkov razpolaganja) 

Pri poročilu o izvedbi realizacije načrta ravnanja 
smo preverjali upoštevanje veljavne pravne 
podlage oz. preglednost navedb sprememb 
načrta ravnanja na podlagi katerih se je izvajalo 
ravnanje s premoženjem. 

 
Občinski svet Občine Nazarje je na 25. redni seji dne 14. 12. 2017 sprejel Načrt ravnanja s stvarnim 
premoženjem Občine Nazarje v letu 2018. 
 
V letu 2018 je planiran nakup stanovanj, hiše in zemljišč v skupni vrednost 205.000 EUR: 
- nakup treh stanovanj v novozgrajenem večstanovanjskem objektu v Nazarjah (ocenjena vrednost 

140.000 EUR), 
- odkup zemljišč za izgradnjo pločnika v Kokarjah in v Šmartnem ob Dreti in druga morebitna zemljišča, 

če bi se izkazala potreba za izgradnjo druge javne infrastrukture (ocenjena vrednost nakupa je 50.000 
EUR), 

- nakup stare hiše v središču Kokarij in odstranitev le-te zaradi večje preglednosti javnih cest (ocenjena 
vrednost 15.000 EUR),  

- pridobitev nekaterih zemljišč na podlagi pogodb o brezplačnem prenosu, po javnem interesu.  
 
Za realizacijo prihodkov proračuna občine za leto 2018 iz naslova razpolaganja s stvarnim nepremičnim 
premoženjem je občina planirala prodati zemljišča in objekte v skupnem znesku 289.000 EUR.  
 
Občina Nazarje v letu 2018 planirala tudi oddajanje prostorov v najem: 
- poslovni prostori – Grad Vrbovec, planirana letna najemnina v skupnem znesku 20.000 EUR, 
- oddaja športne dvorane, planirana letna najemnina 20.000 EUR, 
- oddaja Doma kulture v najem in uporabo, planirana letna najemnina je 5.220 EUR,  
- oddaja strehe na OŠ Nazarje in Šmartno ob Dreti ter strehe športne dvorane, planirana letna 

najemnina je 4.000 EUR, 
- oddaja prostora tržnica Nazarje, planirana letna najemnina je 360 EUR, 
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- oddaja komunalne infrastrukture v znesku 131.240 EUR,  
- oddaja stanovanj v znesku 50.000 EUR, 
- grobnine – pokopališče Nazarje in Šmartno ob Dreti skupaj 13.000 EUR, 
- prihodki od podeljenih koncesij skupaj 1.890 EUR.  
 
Poročilo o izvedbi načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Nazarje v letu 2018 (št. 478-
0018/2017-2 z dne 9. 4. 2019) opredeljuje naslednjo realizacijo: 

- realizacija načrta pridobivanja premoženja, 
- realizacija načrta prodaje premoženja in 
- realizacija načrta oddaje nepremičnega premoženja v najem.  

 
Poročilo o izvedbi načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Nazarje v letu 2018  
Realizacija pridobivanja nepremičnega premoženja  

- nakup treh stanovanj v novozgrajenem več stanovanjskem objektu v Nazarjah, realizirano 99.550 
EUR.  

- nakup stare hiše v Kokarjah, realizirano v višini 12.000 EUR,  
- nakup zemljišč za izgradnjo krožišča pri OŠ Nazarje in pločnika Kokarje – avtobusna postaja, 

realizirano 48.620 EUR.  
 
Iz poročila je razvidno, da so bila planirana sredstva za pridobivanje nepremičnega premoženja v višini 
209.000 EUR, realiziranih je bilo 160.170 EUR. Nekaj zemljišč (ceste) so lastniki brezplačno prenesli v last 
Občine Nazarje, občina je pokrila stroške prenosa.  
 
Realizacija načrta prodaje premoženja:  
Za realizacijo prihodkov proračuna Občine Nazarje za leto 2018 je bila planirana prodaja nepremičnega 
premoženja (zemljišča in objekti) v skupni vrednosti 289.000 EUR. Realizacija prodanega nepremičnega 
premoženja v občini v letu 2018 pa je bila v višini 32.656 EUR.  
 
Metoda razpolaganja s premoženjem je bila izbrana skladno z določili Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti. V dveh primerih je bil izveden postopek javnega zbiranja ponudb, ostali postopki so se 
izvedli z neposredno pogodbo.  
 
Uredba o premoženju iz leta 2011 v tretjem odstavku 47. člena določa, da se stvarno premoženje 
samoupravnih lokalnih skupnosti lahko odda v najem za določen čas, vendar ne dlje kot za pet let, v 
četrtem odstavku 47. člena pa določa, da se najemno razmerje lahko po poteku petih let izjemoma podaljša 
za nadaljnjih pet let, če se s tem spoštuje načelo gospodarnosti ravnanja s stvarnim premoženjem 
samoupravnih lokalnih skupnosti in je tako zagotovljena optimalna ekonomska izkoriščenost tega 
premoženja.  
 
Realizacija načrta oddaje nepremičnega premoženja v najem:  
Z oddajo nepremičnin v najem in podeljenimi koncesijami so bili ustvarjeni prihodki v skupni vrednosti 
241.908 EUR od tega: 

- poslovni prostori – Grad Vrbovec v višini 18.798 EUR, 
- oddaja športne dvorane (EPP, uporaba) v višini 19.153 EUR, 
- oddaja Doma kulture v najem in uporabo v višini 4.903 EUR, 
- oddaja strehe na OŠ Nazarje in Šmartno ob Dreti ter strehe športne dvorane v najem v višini 3.219 

EUR, 
- oddaja komunalne infrastrukture v najem v višini 124.557 EUR, 
- oddaja prostora Tržnica Nazarje v višini 260 EUR 
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- oddaja stanovanj v višini 54.729 EUR,  
- oddaja kmetijskih zemljišč v višini 1.400 EUR,  
- grobnine v višini 13.180 EUR in 
- prihodki od podeljenih koncesij v višini 1.708 EUR.  

 
Pri poročilu o izvedbi realizacije bi se morala upoštevati veljavna pravna podlaga oziroma navesti 
dokument (sprejet dne 14. 12. 2017) in vse spremembe načrta ravnanja na podlagi katerih je bil načrt 
ravnanja realiziran.  
Predlagamo, da se v poročilu o realizaciji navedejo pravne podlage za zakon ZSPDSLS in Uredbo ter za 
sprejet načrt in njegove spremembe v letu 2018 tudi v celoti prikaže realizacija izvedenega. 
 

Pojasnilo občine: »V času priprave poročila za leto 2018 je bil v veljavi že novi Zakon o stvarnem 

premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), ki je stari zakon 

razveljavil. V prehodnih določbah novi zakon v 91. členu določa, da se za dokončanje postopkov, ki so se 

začeli pred uveljavitvijo novega zakona uporabljajo določila starega zakona. V 3. odst. 91. člena so 

taksativno navedeni in našteti postopki, katere je potrebno dokončati po stari zakonodaji. Med navedenimi 

postopki ni poročila o ravnanju s stvarnim premoženjem. Poročilo o ravnanju s stvarnim premoženjem je 

opredeljeno v 28. členu zakona. Tako smo pri pripravi poročila upoštevali določila veljavnega zakona in se 

nanj tudi sklicevali. V zvezi s tem smo se obrnili na Skupnost občin Slovenije za mnenje. »  

 

V času zapisa še občina ni prejela mnenja. 

 
Pojasnilo revizorja:  
 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti – ZSPDSLS-1A (Uradni list RS, št. 79/18) spreminja 96. člen zakona tako, da se 
glasi: 
»96. člen (prehodno obdobje): 

• (1) Določbe IV. poglavja tega zakona se začnejo uporabljati pri pripravi državnega proračuna in 
proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti za leto 2020. 

• (2) Za postopke načrtovanja ravnanja s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti za leti 2018 in 2019, ki so se začeli po uveljavitvi Zakona o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18), njihovo vsebino in poročanje o 
njihovi realizaciji, se uporabijo določbe 11., 12., 13., 14. in 15. člena Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – 
ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO, 76/15), in predpisi, izdani na njihovi podlagi.«; 

 
ter vsebuje naslednjo končno določbo: »3. člen 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.« 
Veljavnost od 28. 11. 2018. 
 
Mnenje notranjega revizorja je, da se ne glede na določene spremembe, veljavne podlage in 
prehodno obdobje o realizaciji dokumenta, ki je povezan s proračunom in tudi izvrševanjem 
proračuna za tekoče leto ob zaključnem računu o tem poroča.  
 

Ugotovitve: Priporočila: 

Pri poročilu o izvedbi realizacije bi se morala 
upoštevati veljavna pravna podlaga oz. navesti 
dokument in vse spremembe načrta ravnanja na 
podlagi katerih je bil načrt ravnanja realiziran.  

Priporočamo, da se pri poročilu o realizacije 
letnega načrta ravnanja s premoženjem 
(premičnine in nepremičnine) navede veljavna 
pravna podlaga kot osnova za postopke 
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ravnanja realizacije letnega načrta.  
 

 

 
5.3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 
 
Pravne podlage, ki jih je potrebno upoštevati pri evidentiranju investicijskih odhodkov občine so: 

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – 
popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18). 

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega 
prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 
75/17 in 82/18). 

- Pravilnik o spremembi pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in 
opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138,06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 
108/13 in 100/15). 

 
Pravne podlage, ki jih je potrebno upoštevati pri evidentiranju investicijskih odhodkov občine so: 

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – 
popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18). 

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega 
prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 
75/17 in 82/18). 

- Pravilnik o spremembi pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in 
opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138,06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 
108/13 in 100/15). 

- Pravilnik o računovodstvu Občine Nazarje (sprejet dne leta 2017). 
 
Pravilnik v 43. členu opredeljuje konte skupine 42 – investicijski odhodki. Na kontih skupine 42 se 
izkazujejo plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih 
sredstev. V okviru te skupine se izkazujejo tudi izdatki za rekonstrukcije in adaptacije ter za investicijsko 
vzdrževanje in obnove zgradb ter za obnove osnovnih sredstev. 
 
Odhodki iz tega naslova pomenijo odhodke oziroma izdatke za naložbe v povečanje in ohranjanje realnega 
premoženja države, občine in drugih uporabnikov enotnega kontnega načrta in povečujejo ali ohranjajo 
vrednost opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev v bilancah stanja. 
Investicijski odhodki, ki se izkazujejo v okviru te skupine kontov, povečujejo vrednost neopredmetenih 
sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, ki jih uporabnik enotnega kontnega načrta izkazuje v svojih 
poslovnih knjigah. 
 
Z investicijskimi odhodki iz prejšnjega odstavka so mišljeni tudi odhodki, ki se nanašajo na pridobivanje 
neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, katera bodo po dograditvi, s pogodbo ali 
drugo knjigovodsko listino, prenesena v upravljanje. 
 
 
UGOTOVITVE: 
Za pregled področja »Načrt razvojnih programov« smo s strani občine prejeli naslednje dokumente: 

- Zaključni račun proračuna Občine Nazarje za leto 2018 - vključena realizacija NRP 
- Načrt razvojnih programov za obdobje 2018-2021, 
- Obrazložitev načrta razvojnih programov za leto 2018. 
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Izvedli smo naslednje postopke revidiranja:  
 

  REVIZIJA ZAPISI 

1 

Obstoj pravne podlage za NRP. Sestavni del 
vključenosti v proračunu tekočega leta.  

Preveritev ali je NRP pripravljen v skladu z 
zakonskimi podlagami za obdobje štirih let.  
Upoštevanje Uredbe o enotni metodologiji za 
pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ.  

2 

Poročanje načrta razvojnih programov v zaključnem 
računu proračuna.  

Preveritev ali je oblika poročanja načrta razvojnih 
programov v zaključnem računu ustrezna. 
Transparentnost v poročanju. 

3 

Odlok o proračunu Občine Nazarje za leto 2018 in 
določbe tega odloka glede pristojnosti za spremembe 
sprejetega NRP.  

Preverili smo ali je NRP skladno z določbo v 
Odloku o proračunu Občine Nazarje za leto 2018 
objavljen na spletni strani občine.  

 
S sprejetim proračunom za leto 2018 je 45,41 % vseh odhodkov namenjenih za izvedbo investicij. Z 
rebalansi in prerazporeditvami med letom, so na področju investicij izvedli določene spremembe in 
uskladitve projektov. 
 
Investicijski odhodki se nanašajo na projekte, ki jih izvaja občina za leto 2018:  
 
Opis vrste odhodkov Planirano v EUR Realizirano v EUR 

Investicijski odhodki   
Nakup zgradb in prostorov 110.000 99.549 
Nakup opreme 19.300 9.648 
Nakup drugih osnovnih sredstev 2.981 2.981 
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 638.393 596.538 
Investicijsko vzdrževanje in obnove 395.101 395.101 
Nakup zemljišč in naravnih bogastev  69.000 60.620 
Študije izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor 

137.500 44.876 

Investicijski transferi   

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso 
proračunski uporabniki 

28.400 22.900 

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom  121.000 92.862 
 
Investicijski transferi se namenjajo javnim zavodom, javnim podjetjem v lasti občine, drugim izvajalcem 
javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki in predstavljajo nepovratna sredstva prejemnikom. 
Izkazujejo se na kontih skupine 43. 
 
Investicijski odhodki so namenjeni za povečanje in ohranjanje realnega premoženja države oziroma lokalne 
skupnosti. Pravilnik v 43. členu opredeljuje konte skupine 42 – investicijski odhodki. Na kontih skupine 42 
se izkazujejo plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih 
sredstev.  
 
Višina investicijskih odhodkov in investicijskih transferov je pomemben pokazatelj razvojne naravnanosti 
občine.  
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Skladno s predpisano metodologijo je pripravljen tudi načrt razvojnih programov za obdobje od leta 2018 
do leta 2021, ki odraža razvojno politiko občine na področju investicijskih izdatkov občine ter drugih 
razvojnih programov projektov za naslednja štiri leta oziroma do zaključka projekta. S tem dokumentom je v 
proračunsko načrtovanje vneseno večletno planiranje. Projekti, ki se v občini sofinancirajo iz državnega 
proračuna morajo biti vključeni tudi v Načrt razvojnih programov državnega proračuna.  
 
Načrt razvojnih programov predstavlja ključne programe oziroma projekte investicijske narave.  
 
V skladu z zakonom o javnih financah se v NRP izkazujejo celotne vrednosti projektov z vsemi viri 
financiranja v prihodnjih štirih letih – načrtovani izdatki proračuna za investicije in državne pomoči.  
 
Kot priloga pojasnilom k izkazom je tudi obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov v letu 2018. 
Izvajanje načrta razvojnih programov v letu 2018 predstavlja realizirane investicijske odhodke in realizirane 
investicijske transfere. Obrazložitev realizacije NRP je opisna in v obliki tabele kot je pripravljen proračun. 
Skupna vrednost realiziranih projektov je 1.322.388 EUR za leto 2018. 
 
Načrt razvojnih programov za obdobje 2018-2021 je pripravljen na enak način kot posebni del proračuna 
na predpisanem obrazcu oziroma po predpisani obliki in se po strukturi nanaša na skupno vrednost 
projektov.  
 
7. člen (spreminjanje načrta razvojnih programov) Odloka o proračunu Občine Nazarje za leto 2018 določa: 
»Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se 
spremeni za več kot 20 % mora predhodno potrditi občinski svet. Projekte, za katere se zaradi prenosa 
plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt 
razvojnih programov po uveljavitvi proračuna. Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojih programov na 
podlagi odločitve občinskega sveta«.  
 
Predlagamo, da se določba tega stavka: »Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, 
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po 
uveljavitvi proračuna.« v 7. členu odloka preveri glede skladnosti zapisanega z ZJF (51.člen) - določila 
o prevzetih obveznostih v breme proračuna prihodnjih let, ki v 4 točki določa: »Plačila, ki izhajajo iz 
obveznosti, prevzetih v skladu s tem členom, mora neposredni uporabnik vključiti v proračun leta, v 
katerem zapadejo.« iz tega je razvidno, da se vključitev v NRP ne more izvesti po uveljavitvi proračuna, 
ampak v postopku priprave proračuna.  
 
V Odloku o proračunu Občine Nazarje za leto 2018 je v 2. členu določeno, da je priloga tega odloka 
tudi načrt razvojnih programov: »Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - pod kontov in 
načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Nazarje«. 
 
Ugotavljamo, da se upošteva določba v odloku o proračunu, da je načrt razvojnih programov 
priloga odloka o proračunu in da se objavi na spletni strani občine.  
Objavljen je odlok o proračunu vse priloge (splošni in posebni del) tudi načrt razvojnih programov. Prav 
tako so objavljene vse priloge ob vsakem odloku o rebalansu proračuna.  
 
Objave so razvidne iz spletnih strani: > Uradne objave > Občinski predpisi, kjer je vidna vsebina objave 
odloka z vsemi prilogami.  
 
 
 
 



Poročilo o notranji reviziji Občine Nazarje za leto 2018 

15 
 

5.4. STROŠKI DELA 
 
Pravne podlage, ki smo jih upoštevali pri proučevanju delovanja notranjih kontrol: 

• Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – UPB13, 13/10, 59/10, 85/10, 
107/10, 46/13, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18, v nadaljevanju ZSPJS), 

• Zakon o uravnoteženju javnih financ, (Uradni list RS, št. 40/12 s spremembami, v nadaljevanju 
ZUJF),  

• Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 
52/16, 15/17 – odl. US in 22/19 - ZPosS, v nadaljevanju ZDR-1), 

• Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE). 
 
Potni nalog je računovodska listina, ki omogoča spremljanje in dokazovanje službenih potovanj zaposlenih 
ter upravičenost povračila stroškov, ki so nastali pri službenem potovanju. SRS (Slovenski računovodski 
standardi) predpisujejo obliko in vsebino nalogov za izvajanje in knjigovodskih listin, kamor spadajo tudi 
potni nalogi in obračuni potnih stroškov. Potni nalog spada po SRS med naloge za izvajanje, obračun 
potnih stroškov pa predstavlja knjigovodsko listino. 
 
Potne naloge urejajo različne uredbe, zakoni, pravilniki: 

- Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja  
- Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino  
- Povračila stroškov v zvezi z delom in izplačila drugih dohodkov iz delovnega razmerja - splošno 

pojasnilo  
- Nakup vinjete - pojasnilo DURS  
- Zakon o dohodnini (ZDoh-2)  
- Zakon o delovnih razmerjih (ZDR)  
- Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2 uradno prečiščeno besedilo)  

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2E)  
- Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem postopku  
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji  
- Slovenski računovodski standardi  

 
 
5.4.1. Stroški službenih potovanj 
 
Pravne podlage, ki smo jih upoštevali pri proučevanju delovanja notranjih kontrol: 

• Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list, 
RS št. 140/06, 76/08, 63/17 in 71/18). 

• Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (Uradni list RS, št: 38/94, 63/94, 24/96, 
96/00, 35/02, 86/02, 66/04, 73/04, 16/07, 30/09 in 51/12), 

• Zakon o uravnoteženju javnih financ (ZUJF) (Uradni list RS št: 40/12 s spremembami). 
 
Potni nalog je potrebno sestaviti, kadar na službeni poti nastanejo stroški. Na njem se tudi neposredno 
obračunavajo potni stroški. Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega 
razmerja v 5. členu določa, da se povračilo stroškov prevoza na službenem potovanju ne všteva v davčno 
osnovo, če je dokumentirano s potnim nalogom in z računi. Iz potnega naloga pa mora biti razvidna 
odobritev službene poti s strani delodajalca. 
 
Potni nalogi in obračuni potnih stroškov se hranijo 10 let (32. člen Zakona o davčnem postopku).  
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Lahko se hranijo tudi v elektronski obliki, če so izpolnjeni naslednji pogoji: 
• podatki, vsebovani v elektronskem dokumentu ali zapisu, so dosegljivi in primerni za poznejšo 

uporabo; 
• podatki so shranjeni v obliki, v kateri so bili oblikovani, poslani ali prejeti; 
• iz shranjenega elektronskega sporočila je mogoče ugotoviti, od kod izvira, komu je bilo poslano ter 

čas in kraj njegovega pošiljanja ali prejema in 
• uporabljena tehnologija in postopki v zadostni meri onemogočajo spremembo ali izbris podatkov. 

Povračilo stroškov prenočevanja na službenem potovanju se ne všteva v davčno osnovo do višine 
dejanskih stroškov prenočevanja, če je dokumentirano s potnim nalogom in z računi (6. člen Uredbe o 
davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja – Uredba).  

Po končanem potovanju mora posameznik v potni nalog zapisati vse pomembne podatke (čas odhoda in 
prihoda, št. in vrsta dnevnice, št. kilometrov ter druge stroške). Poleg ustrezne izpolnitve naloga so 
obvezne priloge o nastanku morebitnih dodatnih stroškov (parkirnina idr.) vabila na izobraževanja idr.  
 
Po končanem potovanju mora posameznik v potni nalog zapisati vse pomembne podatke (čas odhoda in 
prihoda, št. in vrsta dnevnice, št. kilometrov ter druge stroške). Poleg ustrezne izpolnitve naloga so 
obvezne priloge o nastanku morebitnih dodatnih stroškov (parkirnina idr.), vabila na izobraževanja idr.  
 
UGOTOVITVE: 
Za pregled področja »Stroški dela« smo s strani občine prejeli naslednje dokumente: 

- Izjave za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela 
- Potni nalogi  

 
Izvedli smo naslednje postopke revidiranja:  
 

  REVIZIJA ZAPISI 

1 

Preveritev opremljenosti potnih nalogov za službeno 
potovanje z zakonskimi podlagami. 

V pregled smo prejeli dva potna naloga za katera 
smo preverjali ustreznost izpolnjenosti le-teh in 
upoštevanje vse zakonskih podlag. 

2 

Pravilnost izpolnjevanja izjave za povračilo stroškov 
prevoza na delo in z dela.  

Preverjali smo pravilne navedbe podatkov v Izjavi 
za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela. 
 

 
Preizkušali smo ustreznost dokumentacije povezane s službenimi potovanji z vidika dokumentiranja 
poslovnega dogodka in odobravanja dokumentacije. Ugotavljali smo ustreznost evidentiranega časa 
prihoda in odhoda, ali so bile pravilno izračunane ure odsotnosti in višina za povračilo stroškov.  
 
Potni nalogi za službeno potovanje imajo večinoma priloženo dokazilo (vabilo oziroma drugo dokazilo) o 
udeležbi na izobraževanju oziroma seminarju, kjer je razvidna lokacija in čas navedenega dogodka.  
 
V revizijski vzorec smo izbrali obračune za povračilo stroškov prevoza in stroške dnevnic za službena 
potovanja za leto 2018. Preizkušali smo ustreznost dokumentacije povezane s službenimi potovanji z vidika 
dokumentiranja poslovnega dogodka in odobravanja dokumentacije.  
Ugotavljali smo ustreznost evidentiranega časa prihoda in odhoda, ali so bile pravilno izračunane ure 
odsotnosti in višina za povračilo stroškov.  
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V pregled stroškov dela smo zajeli: stroške službenih potovanj ter izjave za povračilo stroškov prevoza na 
delo in z dela.  
 
Potna naloga v letu 2018 sta bila dva in sicer: 
 
PN – 1/2018 
V preveritev smo vzeli potni nalog za službeno potovanje št. 1/2018 za zaposleno B.T. z nalogo Posvet-
priprava in izvrševanje proračuna občine na relaciji Nazarje-Ljubljana-Nazarje.  
Zaposlena je bila odsotna dne 27. 11. 2018 od 7.45 do 17.00 ure (9 ur in 15 minut). Zaposlena je na 
službeno potovanje potovala z službenim avtom. 
Nalog za službeno potovanje je podpisan s strani odredbodajalca.  
Iz obračuna potnih stroškov je razvidno, da je bilo zaposleni vrnjeno povračilo stroškov parkirnine v višini 
13,60 EUR (priložen odrezek parkirnega listka).  
Kot dokazilo na službeno potovanje je priložena prijavnica za pripravo in izvrševanje proračuna občine v 
dvorani Državnega sveta RS v Ljubljani.  
 
PN – 1/2018 
V preveritev smo vzeli potni nalog za službeno potovanje št. 2/2018 za M.P. z nalogo potovanje na 
nepremičninski sklad v Ljubljano z lastnim avtom. Iz naloga za službeno potovanje je razvidno, da je 
podpisan s strani odredbodajalca.  
Iz obračuna potnih stroškov je razvidno, da je bil zaposlen odstoten dne 27. 11. 2018 od 11.30 do 16.50 
ure. Izplačane mu je bilo za 146 kilometrine v višini 35,33 EUR in povračilo stroškov parkiranja v višini 4,40 
EUR.  
K potnemu nalogu in obračunu potnih stroškov je priloženo dokazilo za sestanek (e-mail) in odrezek 
parkirnega listka.  
Naš izračun preko portala najdi.si – najkrajša pot je 116,6 km v obe smeri za relacijo Savinjska cesta 4 
Nazarje do Mala ulica 5 Ljubljana.  
 
Priporočamo, da se za izračun kilometrine uporabi spletni portal najdi.si – najkrajša pot.  
 

Ugotovitve: Priporočila: 

Priporočamo, da se pri navedbi kilometrine v 
potne naloge upošteva spletni portal najdi.si – 
najkrajša pot.  

Priporočamo, da se za izračun kilometrine 
uporabi spletni portal najdi.si – najkrajša pot.  
 

 
 
5.4.2. Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela 
 
V preveritev smo vzeli izjavo (podpisana dne 5. 1. 2010) za zaposleno M.R. s stalnim prebivališčem 
Šmartno ob Dreti. Razdalja od kraja bivališča do delovnega mesta znaša 7 km. Zaposlena za prevoz na 
delo uporablja javni prevoz – avtobus katerega enosmerna vozovnica znaša 1,80 EUR, mesečna pa 65 
EUR.  
Odstopanj nismo ugotovili.  
 
V preveritev smo vzeli izjavo (podpisana dne 5. 1. 2010) za zaposleno B.T. s stalnim prebivališčem 
Kokarje. Razdalja od kraja prebivališča do delovnega mesta znaša 2,5 km. Zaposlena za prevoz na delo 
uporablja javni prevoz – avtobus katerega enosmerna vozovnica znaša 1,30 EUR, mesečna pa 47 EUR. 
Odstopanj nismo ugotovili.  
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V preveritev smo vzeli izjavo (podpisana dne 20. 6. 2011) za zaposlenega S.B. s stalnim prebivališčem 
Zadrečka cesta. Zaposlen za prevoz na delo uporablja javni prevoz – avtobus katerega enosmerna 
vozovnica znaša 1,80 EUR, mesečna pa 65 EUR.  
Odstopanj nismo ugotovili.  
 
 
5.5. EVIDENTIRANJE POSTOPKOV JAVNIH NAROČIL 
 

Zakon o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18) določa obvezna ravnanja naročnikov 
in ponudnikov pri javnem naročanju blaga, storitev in gradenj.  
 
ZJN-3 določa različno uporabo postopkov glede na vrednost javnega naročila oziroma ali gre za javna 
naročila, ko je potrebna objava v Uradnem listu Evropske unije, ali domača javna naročila, ko je potrebna 
samo objava na Portalu javnih naročil.  
 
V zakonu o javnem naročanju je določeno, da postopek javnega naročanja poteka po fazah: izračun 
ocenjene vrednosti, sklep o začetku postopka, priprava razpisne dokumentacije, objava obvestila o javnem 
naročilu, predložitev in odpiranje ponudb, pregled in ocenjevanje ponudb, odločitev o oddaji javnega 
naročila in objava obvestila o oddaji javnega naročila.  
 
Naročnik lahko za vodenje postopka javnega naročanja imenuje strokovno komisijo. Strokovna komisija 
lahko sodeluje v celotnem ali delu postopka javnega naročanja (66. člen ZJN-3).  
 
Naročnik lahko izvede javno naročanje po enem izmed naslednjih postopkov:  
1. odprti postopek,  
2. postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti,  
3. konkurenčni dialog,  
4. postopek s pogajanji brez predhodne objave,  
5. postopek s pogajanji po predhodni objavi,  
6. postopek oddaje naročila male vrednosti.  
 
Po postopku oddaje naročila se upoštevajo mejne vrednosti naročila in sicer:  
Na splošnem področju: 

- 20.000 EUR za javno naročilo blaga, storitev ali projektni natečaj 
- 40.000 EUR za javno naročilo gradenj in 
- 750.000 EUR za javno naročilo storitev,  
- pri naročanju gradenj od 40.000 EUR do 274.000 EUR (zneski brez DDV).  

Na infrastrukturnem področju: 
- 50.000 EUR za javno naročilo blaga ali storitev ali projektni natečaj, 
- 100.000 EUR za javno naročilo gradenj  
- 1.000.000 EUR za javno naročilo socialnih in drugih posebnih storitev, razen storitev, ki so zajete s 

kodo CPV 79713000-5. 
 
Naročnik vsako leto do zadnjega dne februarja na svoji spletni strani ali na portalu javnih naročil objavi 
seznam javnih naročil, ki so bila oddana preteklo leto in katerih ocenjena vrednost je nižja od mejnih 
vrednosti iz prejšnjega odstavka ter enaka ali višja od 10.000 eurov brez DDV, z opisom predmeta, vrsto 
predmeta in vrednostjo oddanega naročila brez DDV ter nazivom gospodarskega subjekta, ki mu je bilo 
naročilo oddano.  
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UGOTOVITVE: 
Za pregled področja »Evidentiranje postopkov javnih naročil« smo s strani občine prejeli naslednje 
dokumente: 

- Pogodba za nabavo treh stanovanj 
- Primopredajni zapisnik za prvo stanovanje 
- Primopredajni zapisnik za drugi stanovanje 
- Primopredajni zapisnik za tretje stanovanje 
- Račun za nabavo stanovanj 

 
 
Izvedli smo naslednje postopke revidiranja:  
 

  REVIZIJA ZAPISI 

1 

Obstoj pravne podlage za izvedbo javnega naročila v 
skladu z ZJN-3. 

Postopek izvedbe javnega naročila za nakup treh 
stanovanj ni bil predmet pregleda.  

2 

Pogodba za nakup treh stanovanj.  Preverili smo pravilnosti sklenjene pogodbe med 
kupcem Občino Nazarje in prodajalcem 
GRADIATIM d.o.o.  
 

3 

Primopredajni zapisniki, skladnost zapisnikov s 
sklenjeno pogodbo o prodaji stanovanj ter izdanim 
računom.  

Preverili smo primopredajne zapisnike in 
skladnost le-teh s pogodbo o prodaji stanovanj 
ter račun za nakup le-teh.  

 
 
Skladno z določili 2. odstavka 21. člena ZJN-3 je občina javna naročila, ki presegajo 10.000 EUR neto – 
brez DDV in do mejnih vrednosti določenih v ZJN-3 objavila na svoji spletni strani: www.nazarje.si/objave 
 
Občina Nazarje statistiko javnih naročil vodi po seznamu v excel preglednici v kateri so zapisani naslednji 
podatki: leto, predvidena realizacija (naročilnica, pogodba), številka javnega naročila, izbran ponudnik, 
predmet naročila, vrsta naročila, ocenjena vrednost, datum zahtevka naročila ter šifra postavke.  
 
V preveritev smo vzeli javno naročilo za prodajo stanovanj in sicer smo s strani občine prejeli naslednje 
dokumente: 

- Prodajna pogodba št. 478-0001/2018-6 
- Primopredajni zapisnik št. 478-0001/2018-6-7 
- Primopredajni zapisnik št. 478-0001/2018-6-8 
- Primopredajni zapisnik št. 478-0001/2018-6-9 
- Račun za nakup treh stanovanj št. 12-0000259 

 
Občina Nazarje je v skladu z veljavno zakonodajo objavila javno zbiranje ponudb za nakup novih stanovanj 
na območju Občine Nazarje in sicer za občane z nižjimi dohodki – za neprofitni najem, na katero je pristopil 
prodajalec, ki je ponudil v odkup 3 stanovanja in ki je izpolnjeval vse razpisne pogoje. 
 
Prodajna pogodba sklenjena dne 21. 3. 2018 med GRADIATIM d.o.o. in Občino Nazarje.  
 
Prodajalec GRADIATIM d.o.o.je prodal Občini Nazarje tri stanovanja in sicer: 

- Del stavbe št. 4, v stavbi št. 1134, k.o. 936-Prihova 
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- Del stavbe št. 6, v stavbi št. 1134, k.o. 936-Prihova 
- Del stavbe št. 12, v stavbi št. 1134, k.o. 936 Prihova.  

 
Pogodbena vrednost nepremičnin skupaj znaša 100.050 EUR brez 9,5 % DDV. Kupnina v višini 99.549,75 
EUR se je morala poravnati do 31. 3. 2018, preostalo kupnino v višini 10.005 EUR je kupec dolžan 
poravnati v dveh letih po primopredaji stanovanj.  
Prodajalec se je strinjal, da kupcev obdrži 10 % vrednosti neto kupnine, torej znesek 10.005 EUR kot 
zavarovanje za odpravo napak in pomanjkljivosti v stanovanjih, ki bodo nastale oz. se ugotovile v dobi dveh 
let od prevzema stanovanj.  
 
O izročitvi in prevzemu nepremičnine prodajalec in kupec sestavita zapisnik. Prodajalec je dal garancijo za 
solidno izvedbo del za čas 10-ih let.  
 
Primopredajni zapisniki: 

- Primopredaja stanovanjske enote št- 936-1134-4 in shrambe 936-1134-42 je bila opravljena dne 3. 
4. 2018 

- Primopredaja stanovanjske enote št. 936-1134-6 in shrambe 936-1134-48 je bila opravljena dne 3. 
4. 2018 

- Primopredaja stanovanjske enote št. 936-1134-12 in shrambe 936-1134-41 je bila opravljena dne 
3. 4. 2018 

 
Iz računa št. 12-0000259 z dne 21. 3. 2018 je razviden nakup treh stanovanj v višini 100.050 EUR brez 
DDV, oziroma 109.554,75 EUR z DDV.  
 
Odstopanj od predpisanega nismo ugotovili.  
Iz ZK – izpisov je razvidno, da so nepremičnine bremen proste. Ob nakupu je bila izdana izbrisna pobotnica 
banke, kjer je imel investitor najeto posojilo za investicijo. Izbrisna pobotnica je bila vknjižena v zemljiško 
knjigo in s tem je bil izveden izbris hipoteke ter vpisano lastništvo Občine Nazarje. 
 
 
5.6. OSNOVNA SREDSTVA IN VIRI SREDSTEV  
 
Pravne podlage, ki jih je potrebno upoštevati pri vodenju osnovnih sredstev so: 

- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 - ZUE; v nadaljevanju 
ZR), 

- Pravilnik o spremembi pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in 
opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 
108/13 in 100/15). 

 
UGOTOVITVE: 
Za pregled področja »Osnovna sredstva in viri sredstev« smo s strani občine prejeli naslednje 
dokumente: 

- Register osnovnih sredstev 
- Pridobitve in odtujitve osnovnih sredstev  
- Konto kartico razreda 0 
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Izvedli smo naslednje postopke revidiranja:  
 

  REVIZIJA ZAPISI 

1 

Primerjali smo glavno knjigo in register osnovnih 
sredstev.  

Primerjali in ugotavljali smo usklajenost glavne 
knjige z registrom osnovnih sredstev. 

2 

 
Usklajenost razreda 0 z razredom 9 glavne knjige.  
 

Preverili smo usklajenosti razreda 0 in obveznosti 
do vira sredstev v razredu 9. 
 

3 

Nova investicijska vlaganja po načrtu razvojnih 
programov ter vpliv na izkazano vrednost premoženja 

Preverjali smo spremembe v izvedenih 
investicijah in investicijskih transferih ter 
povečanje evidentiranega stanja premoženja. 

 
Preverili smo skladnost analitične evidence registra osnovnih sredstev z evidenco v glavni knjigi. V registru 
osnovnih sredstev je pri vseh evidentiranih sredstvih določen tudi konto sredstva, zaradi skladnega 
razvrščanja v analitični in sintetični evidenci.  
 
Za konec leta se je primerjala vrednost v registru osnovnih sredstev in v glavni knjigi. Nabavne 
vrednosti in popravki vrednosti, v obeh poslovnih knjigah so usklajeni.  
 
Stopnje rednega odpisa za obračun amortizacije so določene s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa 
opredmetenih in neopredmetenih sredstev osnovnih sredstev  
 
Stopnje rednega odpisa za obračun amortizacije so določene s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa 
neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS št. 45/05, 138/06, 120/07, 
48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15).  
 
Za stanja na kontih sredstev in virov sredstev na dan 31. 12. 2018 smo primerjali usklajenost razreda 0 in 
virov sredstev skupine kontov 9000, kar je izkazano v tabeli: 
 

Konto  Besedilo 
Nabavna 
vrednost 

Popravek 
vrednosti 

Sedanja 
vrednost 

Konto- 
viri 

sredstev 
Besedilo 

Vrednost virov 
sredstev 

Razlika 

1 2 3 4 5 (3-4) 6 7 8 9(8-5) 

0 

Neopredmetena 
sredstva in 
dolgoročne 
aktivne časovne 
razmejitve 

11.707,79 10.840,22 867,57 9000 
Poslovni 
sklad 

13.108.186,40   

2 Nepremičnine 18.820.242,92 5.884.407,27 12.935.835,65 -       

4 

Oprema in 
druga 
opredmetena 
OS 

651.547,85 480.064,67 171.483,18 -       

  Skupaj 19.483.498,56 6.375.312,16 13.108.186,40   Skupaj 13.108.186,40 0,00 

 
Sredstva v razredu 0 in obveznosti do vira sredstev v razredu 9 so usklajena. 
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V spodnji tabeli so prikazane vrednosti kontov 00, 02 in 04 iz registra osnovnih sredstev za nabavno, 
odpisano in sedanjo vrednost.  
 
  Nabavna vrednost Odpisana vrednost Sedanja vrednost 

konto 00 11.707,79 10.840,22 867,57 
konto 02 18.820.242,92 5.884.407,27 12.935.835,65 
konto 04 651.547,85 480.064,67 171.483,18 
  19.483.498,56 6.375.312,16 13.108.186,40 

 
Nabavno, odpisano in sedanjo vrednost kontov smo primerjali z vrednostmi v glavni knjigi in ugotovili, da 
sta glavna knjiga in register osnovnih sredstev usklajena. V registru osnovnih sredstev se izkazujejo vse 
vrednosti dolgoročnih sredstev, razen nepremičnine, ki so v postopku pridobivanja.  
 
Primerjali smo vrednosti skupine kontov 0 med stanji izkazanimi v bilanci stanja, glavni knjigi in v obrazcu 
stanje in gibanje neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev.  
Ugotavljamo, da neodpisana vrednost na dan 31. 12. 2018 v obrazcu stanja in gibanja NSOSS v višini 
13.108.186 EUR je enaka vrednosti izkazani v bilanci stanja in glavni knjigi.  
 
Odstopanj od predpisanega nismo ugotovili.  
 
 
 
6. POVZETEK NAJPOMEMBNEJŠIH PRIPOROČIL 
 
 
Pri izvajanju procesa notranje revizije smo preverjali zagotavljanje usklajenosti s sprejetimi programi dela, 
finančnim načrtom, predpisi, ter ugotavljali možnosti za odpravo pomanjkljivosti in možnosti za 
izboljševanje sistema notranjih kontrol. 
 
Ugotavljamo, da je vzpostavljen sistem notranjih kontrol za katerega je odgovoren predstojnik 
proračunskega uporabnika in da se je v letu 2018 zagotovilo notranje revidiranje poslovanja. Z notranjo 
revizijo se stalno preizkuša ustreznost in smotrnost notranjih kontrol, postopkov, procesov in stanj ter daje 
priporočila za izboljšanje in svetovanje s tega področja.  
 
Priporočila v tem poročilu razvrstimo po stopnjah tveganja (Usmeritve za državno notranje revidiranje 2003, 
str. 27) in sicer visoka, srednja, majhna: 

- Oznaka »visoka stopnja tveganja« pomeni, da je priporočilo nujno za poslovanje in ga je treba 
takoj izvesti. 

- Oznaka »srednja stopnja tveganja« pomeni, da se priporočilo upošteva in izvede, kadar je to 
mogoče. 

- Oznaka »majhna stopnja tveganja« pomeni, da je izvedba priporočila zaželena, ni pa nujna. 
 
 
Ugotovitve z oceno tveganja za naročnika  
V nadaljevanju opredeljujemo merila za oceno tveganj. Na osnovi pregleda ugotavljamo verjetnost 
nastanka za ugotovljene nepravilnosti, zato smo ocenjevali samo finančne in kakovostne posledice za 
delovanje revidiranca, ki smo jih specificirali z naslednjimi stopnjami: 
 
Stopnja Verjetnost nastanka Posledice 

1 majhna nepomembne  



Poročilo o notranji reviziji Občine Nazarje za leto 2018 

23 
 

2 srednja malo pomembne  
3 velika srednje 
4 zelo velika pomembne  

 
Na podlagi številčne ocene tveganja, ki je zmnožek stopnje verjetnosti in posledic za revidiranca, smo 
ocenili stopnjo tveganja za vsako posamezno priporočilo, ki je posledica ugotovljenih nepravilnosti.  
 
Kriteriji za oceno tveganja (zmnožek verjetnosti in posledice) – pomen, ki smo jih uporabili, so bili naslednji: 
 

Stopnja tveganja Ocena tveganja – pomen 

12 – in več visoko tveganje 
4 - 11 srednje tveganje 
1 - 3 majhno tveganje 

 
Povzetek ugotovitev in priporočil iz revizijskega poročila predstavljamo v nadaljevanju: 
 
Zap. 
št.  

Ugotovitve Priporočila Pomembnost 
priporočila 

Sklic na 
poglavje 

1. Pri poročilu o izvedbi realizacije bi 
se morala upoštevati veljavna 
pravna podlaga oz. navesti 
dokument in vse spremembe 
načrta ravnanja na podlagi 
katerih je bil načrt ravnanja 
realiziran.  

Priporočamo, da se pri 
poročilu o realizacije letnega 
načrta ravnanja s 
premoženjem (premičnine in 
nepremičnine) navede 
veljavna pravna podlaga kot 
osnova za postopke ravnanja 
realizacije letnega načrta.  
 

Majhna stopnja 
tveganja  

5.2. 

2. Priporočamo, da se pri navedbi 
kilometrine v potne naloge 
upošteva spletni portal najdi.si – 
najkrajša pot.  

Priporočamo, da se za izračun 
kilometrine uporabi spletni 
portal najdi.si – najkrajša pot.  
 

Majhna stopnja 
tveganja  

5.4.1. 

 
Na podlagi podanih priporočil naj župan sprejme program ukrepov za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti, 
zapisanih v tem poročilu. V tem programu naj opredeli nosilce nalog in roke za izvedbo. 
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7. OCENA NOTRANJEGA NADZORA POSLOVANJA  
 
 
Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega 
zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se 
obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo 
ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se 
tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno. 
 
Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih 
financ.  
 
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ se poda na podlagi samoocenitev vodij 
organizacijskih enot ali na podlagi notranje revizijske službe.  
 
Za ocenitev poslovanja so podani naslednji možni odgovori, ki so podajo pri posameznem 
zastavljenem vprašanju v nadaljevanju in sicer: 
a) Na celotnem poslovanju  
b) Na pretežnem delu poslovanja 
c) Na posameznih področjih poslovanja, 
d) Še ni vzpostavljeno, pričeli so s prvimi aktivnostmi  
e) Še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bodo pričeli z ustreznimi aktivnostmi 
Za pregledana področja v tem poročilu podajamo oceno o notranjem nadzoru. 
 
Zap. 
št. 

Vprašanja Možni odgovori: a, b, 
c, d, e 

1. V zavodu je vzpostavljeno: primerno kontrolno okolje  a) 

2. Upravljanje s tveganji: Cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni 
indikatorji za merjenje doseganja ciljev  

b) 

3. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, 
določen je način ravnanja z njimi 

b) 

4. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in 
kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven 

b) 

5. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja b) 

6. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, 
pogodbeno) notranje revizijsko službo 

b) 
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8. ZAKLJUČEK - MNENJE 
 
V teku izvajanja notranje revizije smo o ugotovitvah sprotno poročali odgovornim delavcem za posamezno 
področje revidiranca in v skladu s pogodbo o ugotovitvah obveščali odgovorno osebo naročnika.  
 
Na zapisane ugotovitve v osnutku poročila o izvedeni notranji reviziji je naročnik revizije v roku 8 
dni od prejema osnutka poročila posredoval pisne pripombe. Po proučitvi le teh je notranji revizor 
upošteval priporočila in na podlagi tega sestavil končno poročilo.  
 
Menimo in ugotavljamo, da smo podali ugotovitve na podlagi zadostno pregledanega vzorca knjigovodske 
in druge poslovne dokumentacije in ni neusklajenosti med naročnikom in izvajalcem, ter so podani pogoji 
za izdajo poročila.  
 
Cilj notranje revizije je bil pregled poslovanja Občine Nazarje in podaja zagotovil o: 

- zanesljivosti računovodskih informacij in računovodskih izkazov v zaključnem računu proračuna, 
ustreznosti evidentiranja, poročanja in izvrševanja. 

 
Na podlagi opravljenega pregleda podajamo zagotovilo, da so notranje kontrole zagotavljanja 
skladnosti in pravilnosti poročanja na pretežnem delu poslovanja vzpostavljene. Notranje kontrole 
delujejo na pretežnem delu poslovanja.  
 
Ugotavljamo, da je vzpostavljen sistem notranjih kontrol, ki na pretežnem delu revidiranih področij 
poslovanja deluje v skladu s predpisi in internimi akti.  
 
Naše poročilo služi Občini Nazarje za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ, ter je 
za vašo informacijo. Poročilo se nanaša le na pregledane dokumente in evidence in ne more biti razširjeno 
na vse pogodbe ali finančne izkaze kot celoto. 
 
 
Evgenija Javornik, 
Državna notranja revizorka 
 
 

 
Revidera d.o.o.: 
Renata Flis,  
Direktorica,  
Državna notranja revizorka 
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- župan, Matej Pečovnik, 
- arhiv, Revidera d.o.o. 
 
 
 
 
 


