
                                                                       Končno poročilo je informacija javnega značaja 

 

 

 

NADZORNI ODBOR 

Številka:060-4/2019-3 

 

Na podlagi  60. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno 

besedilo, 54/14 - popr.  in  17/18, v nadaljevanju: Statut) in 25. člena Poslovnika Nadzornega 

odbora Občine Medvode (Uradni list RS, št. 59/19) je nadzorni odbor Občine Medvode na svoji 6. 

seji dne 22.1.2020 sprejel 

KONČNO POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU 

Nadzor organiziranosti in izvajanja notranjega revidiranja v Občini Medvode 

 

1. KRATEK POVZETEK 

Nadzorni odbor je pregledal organiziranost in izvajanje notranjega revidiranja v Občini Medvode ter 

opravil nadzora pravilnosti in smotrnosti poslovanja občine na tem področju. 

 

2. OSNOVNI PODATKI O NADZORU 

 

2.1. Nadzorni odbor Občine Medvode sestavljajo: 

1. Mitja Starman, predsednik odbora 

2. Žan Marinkovič, namestnik predsednika 

3. Marjana Avguštin, članica 

4. Drago Perkič, član 

5. mag. Matija Vojsk, MBA, član 

 

 

2.2. Nadzor je bil opravljen pri Občini Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode. 

 

2.3. Nadzor je zajel notranje revizije, opravljene za leto 2017, ki jih je Občina Medvode v skladu 

s pogodbo o revidiranju prejela v decembru 2018. 
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2.4.  Nadzor je potekal v obdobju od 25.9.2019 do 22.10.2019. Nadzorni odbor je na 

nadaljevanju 4. seje dne 22.10. 2019 sprejel osnutek poročila in ga posredoval nadzorovani 

osebi. Župan je 6.12.2019 predložil odzivno poročilo. 

 
 

 
3. UVOD 

 

3.1. Občina  Medvode  je  neposredni  uporabnik  proračuna  ter  je  pravna  oseba  javnega  

prava.  Meji  na Mestno občino  Ljubljana  in je  od slovenskega  glavnega  mesta  

oddaljena  12 km.  Bližnji mesti sta še Škofja Loka in Kranj. Središče občine je ob sotočju 

rek Save in Sore ter ob stičišču cest, ki vodijo proti Ljubljani, Gorenjski in mednarodnemu 

letališču na Brniku. 

 

Skozi  občino  poteka tudi  železniška  proga  Ljubljana-Jesenice-Avstrija.  Na  površini  

78,5 km2 v  31-ih naseljih živi dobrih 16 tisoč prebivalcev, ki zaradi zaposlitve ali šolanja 

večinoma dnevno migrirajo v Ljubljano in druga okoliška mesta.  Občina združuje 11 

krajevnih in 2 vaški skupnosti in je ustanoviteljica osmih javnih zavodov in soustanoviteljica 

enega javnega zavoda. Letni prihodki občine presegajo 13 milijonov EUR.  Občinska  

uprava, ki ima 31 zaposlenih (podatek za konec leta 2017),  izvaja  upravne,  strokovne,  

pospeševalne  in  razvojne  naloge  ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz 

občinske pristojnosti. 

 

V skladu z 21. členom Statuta ima Občina Medvode naslednje organe: župan, občinski svet, 

ki šteje 23 članov, ter nadzorni odbor, ki šteje 5 članov. 

 
3.2. Nadzorni odbor Občine Medvode (v nadaljevanju: NO Občine Medvode ali NO) je skladno s 

54. členom  Statuta najvišji organ nadzora javne porabe sredstev v Občini Medvode.  NO 

Občine Medvode opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje 

namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev, in  nadzoruje finančno poslovanje 

uporabnikov proračunskih sredstev.  Nadzor vsebuje ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti 
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poslovanja, ocenjevanje učinkovitosti in gospodarnosti porabe občinskih proračunskih 

sredstev. 

 

3.3. NO Občine Medvode je na svoji korespondenčni seji, ki je trajala med 2. 9. 2019 in 5. 9. 

2019 sprejel Sklep  o izvedbi nadzora: Nadzor organiziranosti in izvajanja revidiranja v 

občini Medvode  (Priloga 1). 

 

3.4. Cilj nadzora je bila preveritev zakonitosti in gospodarnosti poslovanja Občine Medvode pri 

revidiranju poslovanja občine. 

 

Člani nadzornega odbora, ki so nadzor opravljali: 

1. mag. Matija Vojsk, MBA,   koordinator nadzora 

2.  Mitja Starman, predsednik odbora 

3. Žan Marinkovič, namestnik predsednika 

4. Marjana Avguštin, članica 

5. Drago Perkič, član 

 

Za sodelovanje z nadzornim odborom, posredovanje dokumentov in informacij je bila s 

strani Občine Medvode imenovana gospa Sanja Malej, vodja Oddelka za proračun, finance 

in gospodarstvo. Gospa Malej je nadzornemu odboru posredovala zahtevano 

dokumentacijo in pojasnila tako v elektronski obliki kot na pogovoru s koordinatorjem 

nadzora, ki je bil 9.10.2019, na delu katerega je sodelovala tudi gospa Martina Kutnar z 

Oddelka za splošne, premoženjsko pravne in družbene zadeve. 

 

 

Poročilo o opravljenem nadzoru je pripravljeno v skladu z: 

▪ Zakonom o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/18, 

79/19, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS – 1 in 30/18); 

▪ Statutom Občine Medvode ( Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo, 55/14 – 

popr. in 17/18); 
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▪ Pravilnikom o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 

23/09); 

▪ Poslovnikom Nadzornega odbora Občine Medvode (Uradni list RS, št. 59/19). 

 

 

4. PODROČJE PREGLEDA 

 

4.1. Splošni podatki 

Iz prejete dokumentacije izhaja, da je Občina Medvode 31.12.2008 vzpostavila register 

tveganj in ga posodobila 31.12.2016 (Priloga 2). Dne 17. 02. 2017 je sprejela Dolgoročni 

načrt notranjega revidiranja Občine Medvode in njenih ožjih delov v letih 2017- 2020.  V 

njem je v okviru rednih notranjih revizij predvidela preglede sedmih spodaj navedenih 

področij: 

1. Napredovanja javnih uslužbencev 

2. Upravljanje z javnimi zavodi 

3. Izvajanje gospodarskih javnih služb 

4. Izvajanje javne gasilske službe 

5. Pregled poslovanja krajevnih skupnosti 

6. Izvajanje javne službe pomoč na domu 

7. Postopki javnega naročanja 

 

Občina je ob tem dopustila možnost  pregledov dodatnih področij. Z načrtom je nadalje 

opredelila, da bo storitve revidiranja v tem obdobju opravljal strokovno usposobljen 

zunanji izvajalec, ki je vpisan v razvid izvajalcev notranjega revidiranja, ki ga vodi 

Ministrstvo za finance, Urad za nadzor proračuna. 

 

4.2. Občina je predvidela, da bo področje ali področja, ki bodo predmet revidiranja v 

posameznem letu, na predlog javnega uslužbenca, pristojnega za finance, praviloma 

določila do konca marca tekočega leta, da bo izvajalca izbrala do maja tekočega leta, 
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revizije pa da morajo biti zaključene najkasneje do konca novembra tekočega leta za 

preteklo leto. Dolgoročni načrt je še določal, da izbrani izvajalec za vsako leto posebej 

pripravi letni načrt izvedbe revidiranj, ki ga mora potrditi župan (Priloga 3). Letni načrt naj 

vsebuje podrobnejše opredelitve glede pravne podlage, revizijskih vprašanj ter terminskih 

okvirov izvedbe revizij. 

 

Register tveganj Občine Medvode po področjih delovanja navaja cilje in tveganja, 

opredeljuje obstoječe notranje kontrole, ukrepe in odgovorne osebe (v vseh primerih 

župana). Kot tveganja z najvišjo stopnjo tveganosti (ki je zmnožek verjetnosti in posledic 

(oziroma vpliva morebitne uresničitve s tveganjem predvidenega pojava) navaja 

Zmanjšanje proračunskih sredstev, Fluktuacijo zaposlenih, Okvaro strojne opreme (v 

informatiki) in Neustrezno kvaliteto (v javnih naročilih), sledi jim skupina Sprememba 

zakonodaje/Neusklajenost internih aktov, Nezadostna obveščenost zaposlenih o ciljih 

občine/Neusklajeno delovanje, Neustrezno načrtovanje razvoja občine, Oblikovanje 

neustrezne strategije razvoja, Nedoseganje ciljev, Slaba izdelava finančnih načrtov, 

Nepravočasno izvajanje nalog, Neustrezno arhiviranje dokumentarnega gradiva ter 

Vodstvo se ne (ustrezno) odziva na ugotovitve notranje revizijske službe oz. Računskega 

sodišča RS. 

 

Čeprav je to sicer predmet tematike upravljanja s tveganji, pripominjamo, da bi bilo 

register v skladu z dobro prakso priporočljivo osveževati pogosteje kot na tri 

leta, po možnosti letno. Primerjava registra tveganj in Dolgoročnega načrta notranjega 

revidiranja Občine Medvode pa kaže nekaj medsebojnih neskladij; načrt notranjega 

revidiranja namreč ne odraža aktivnosti na nekaterih zgoraj navedenih 

področjih, ki jih Občina ocenjuje kot tista z najvišjo stopnjo tveganosti. Kot 

nosilec upravljanja s tveganji je v vseh primerih naveden kar župan, ki je sicer odgovorna 

oseba, a menimo, da bi bilo za uspešno upravljanje s tveganji (tako 

osveževanje registra tveganj kot seveda izvajanje in spremljanje le-tega) 

primerneje imenovati dejansko pristojne osebe.  

ODZIV ŽUPANA: 

Z zgornjo ugotovitvijo se naceloma strinjamo. Pristopili bomo k pogostejsemu osveževanju 

registra tveganj ter presodili, če je na posameznih podrocjih smiselno določiti tudi druge 

nosilce tveganja. 
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NO se je seznanil z odzivom župana. 

 

 

4.3.   Do sedaj je izvajalec izmed v dolgoročnem načrtu predvidenih vsebin za leto 2017 opravil 

dva pregleda: 

1. Pregled poslovanja gospodarskih javnih služb (zaključen 14.12.2018) 

2. Pregled poslovanja javnih zavodov (zaključen 20.12.2018) 

 

Poleg tega pa je zunanji izvajalec glede na prejeto dokumentacijo v letih od 2014 izvedel 

še preglede: 

3. Pregled izvajanja pogrebne in pokopališke dejavnosti na ravni občine in štirih 

krajevnih skupnosti v letu 2015 

4. (o OŠ Medvode) Pregled letnega poročila za leto 2015 ter razmejevanje javne in 

tržne dejavnosti 

5. Pregled napredovanja javnih uslužbencev – za leto 2016,  

 

poteka pa notranja revizija delovanja krajevnih skupnosti v letu 2018. 

 

4.4.  Poglavitne ugotovitve pregleda izvedbe javnih naročil za izvedbo notranjih revidiranj, 

pregleda dokumentacije o oddaji povpraševanj, postopkov in odločitvah o izbiri ponudnika 

so navedene v nadaljevanju:  

   

4.4.1. V zadnjih petih letih (za prej podatek še ni bil na voljo) je Občina Medvode kot 

zunanjega izvajalca notranje revizije za vse preglede izbrala istega izvajalca (Inštitut za 

javno finančno pravo, Dunajska 156, Ljubljana).  Občina te odločitve utemeljuje s tem, da 

gre pri storitvah notranjega revidiranja po obsegu za evidenčna javna naročila, pri katerih 

mora naročnik upoštevati zgolj temeljna načela ter pravila poročanja, obenem pa je 

potrebno je upoštevati, da pa gre po vsebini pri teh storitvah za intelektualne oziroma 

svetovalne storitve, kjer pa občina (izhajajoč iz smiselne uporabe četrtega odstavka 84. 

člena ZJN-3) ne sme uporabiti zgolj cene kot edinega merila za oddajo javnega naročila, 
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pač pa je potrebno upoštevati tudi iz priporočila, dejansko usposobljenost, izkušnje in 

reference izvajalca ter vodje revizije. Ker je po vedenju Občine navedeni izvajalec edini, ki 

ima priporočilo Skupnosti občin Slovenije, obenem pa ima tudi reference drugih občin, ker 

da je eden redkih, ki zagotavlja revidiranje vseh področij poslovanja občine. Tudi vodja 

revizije ima pridobljene vse potrebne certifikate ter veliko priporočil raznih inštitucij 

oziroma občin. Prejetega seznama priporočil in reference na občini v času pregleda niso 

našli. Občina pa navaja, da je v vseh teh letih vedno preverila tudi konkurenčnost 

ponudbe izvajalca IJFP ter preverila, ali je katerikoli drugi (enako usposobljen izvajalec) 

pripravljen tovrstne storitve opraviti ceneje. To so opravili telefonično, a o oddanih 

povpraševanjih in prejetih ponudbah ne hranijo dokazil. Za pisne ponudbe so prvič 

zaprosili za pregleda za leto 2018, ko so pridobili pet ponudb, od tega tri pisne. 

 

NO Občine Medvode v zvezi z navedenim ugotavlja, da je za notranji nadzor javnih financ 

pristojen Urad RS za nadzor proračuna pri Ministrstvu za finance. Priporočilo Skupnosti 

občin, tudi če ga ta dejansko posreduje le za enega izmed zunanjih izvajalcev notranjega 

revidiranja, zato ne more biti izbirno merilo in ne nadomešča vloge Urada za 

nadzor proračuna in pri njem registriranih izvajalcev notranjega revidiranja z 

licenco. 

Občina Medvode navaja: Glede na to, da cene storitev notranjega revidiranja s strani 

zunanjega izvajalca niso presegale 10.000 €, občina ni vodila evidence povpraševanj, 

zapisnikov o odpiranju ponudb in izdajala sklepov o izbiri izvajalca, navaja pa, da je pri 

izbiri izvajalca spoštovala vsa temeljna načela ter o tem tudi ustrezno poročala. Kljub 

temu NO Občine Medvode meni, da je v skladu z drugim odstavkom 21. člena ZJN-3, za 

javna naročila, katerih ocenjena vrednost je nižja od mejnih vrednosti, občina 

kot naročnik dolžna upoštevati načelo gospodarnosti, učinkovitosti in 

uspešnosti ter načelo transparentnosti in tudi za ta naročila voditi evidenco o 

izbirnih postopkih. 

Odziv župana: 

V skladu z zakonodajo, evidence o naročilih, ki ne presegajo 10.000 EUR občina vodi in 

letno poroča na portalu javnih naročil. 

 
NO se je seznanil z odzivom župana, vztraja pa pri zahtevi, da je potrebno voditi takšno 

evidenco o izbirnih postopkih, ki zagotavlja verodostojno informacijo o izvedbi postopka 

izbire.  
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4.4.2.  Vsebinske ugotovitve nadzora notranjega revidiranja pa se nanašajo na to, da je 

izvajalec notranjih revizij le-te omejil na finančno poslovodenje (primer Pregled 

poslovanja javnih zavodov v letu 2017 s pregledoma zgolj skladnosti letnih poročil s 

področnimi predpisi in ustreznosti polletnih poročil (Priloga 4).  V nadaljevanju 

prikazujemo priporočila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja JZ Sotočje: 

1. (Vpis zavodov v razvid upravljalcev - Srednja stopnja tveganja)  
Občina naj svoje javne zavode, ki uporabljajo oz. upravljajo s premoženjem Občine 
Medvode, vpiše v razvid upravljavcev, ki ga na podlagi 4. člena Uredbe o načinu vpisa 
upravljavcev nepremičnin v zemljiški kataster in kataster stavb (Uradni list RS, št. 121/06 
in 104/13) vodi Geodetska uprava RS. 

2. (Prefinanciranje javnih zavodov – Srednja stopnja tveganja)  
Občina naj pri javnih  zavodih redno preverja porabo presežkov prihodkov nad odhodki 
preteklih let, pa tudi razloge za nastanek tekočih presežkov prihodkov nad odhodki ter 
usklajenost sredstev in virov sredstev.  Od javnih zavodov naj zahteva, da v okviru letnih 
poročil jasno navedejo:  
- podatke o porabi presežkov preteklih let (po zneskih in namenih); 
- stanje se neporabljenih presežkov preteklih let in obrazložitev, zakaj so neporabljeni; 
- razloge za nastanek presežka v tekočem letu;  
- podatke o usklajenosti sredstev in virov sredstev ter razloge za morebitna razhajanja. 

3. (Letna poročila javnih zavodov – Srednja stopnja tveganja)  
Občina naj javne zavode opozori, da morajo imeti letna poročila, oddana na AJPES, 
priložene vse izkaze ter lzjavo o notranjem nadzoru javnih financ. Vsebina poročila, 
oddanega na AJPES, mora biti identična vsebini letnega poročila, ki ga predložijo svetu 
zavoda in/ali ustanovitelju. Občina naj v okviru navodil za pripravo letnih poročil svoje 
javne zavode opozori tudi na poimenovanje letnega poročila ter na obvezne sestavine 
poslovnega in računovodskega dela letnega poročila. 

4. (Ustanovitveni akti – Nizka stopnja tveganja) 
Strokovne službe naj preverijo ustreznost posameznih ustanovitvenih aktov ter čim bolj 
poenotijo odločanje o porabi presežka prihodkov nad odhodki ter odločanje o pokrivanju 
morebitnega presežka odhodkov nad prihodki. 

5. (Presežek po Zakonu o fiskalnem pravilu – Nizka stopnja tveganja) 
Občina  naj vse javne  zavode  pozove, da v  letnem poročilu  navedejo  izračune,  iz 
katerih  bo razvidno, ali posamezni javni zavod v letu 2017 oziroma 2018 izkazuje presežek 
po ZFisP. 

6. (Polletna poročila – Nizka stopnja tveganja) 
Občina naj v primeru, da javni zavod v polletnem poročilu napove presežek odhodkov nad 
prihodki v tekočem letu, od javnega zavoda zahteva sanacijski načrt in obrazložitev, zakaj 
in iz katere dejavnosti bo javni zavod ustvaril negativni rezultat ter na kakšen način ga 
namerava sanirati. 

 

Prej opisano omejenost pregledov na finančno računovodenje in neobravnavanje 

smotrnosti poslovanja je izbrani izvajalec sicer utemeljil z oceno ključnih tveganj javnih 

zavodov, ki ju je opredelil kot 1. Letna poročila so pomanjkljiva in 2. Javni zavodi občini 

neustrezno poročajo o svojem poslovanju, a je očitno, da ni preveril poslovnih 
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procesov  in postopkov, katerih cilj je zagotoviti spoštovanje načel zakonitosti, 

preglednosti, uspešnosti in gospodarnosti, kar vključuje izvajanje notranjih 

procesov, vključno s procesi izvajanja nabave in investicij, v nekaterih 

primerih tudi pogodb oddajanja prostorov oz. sodelovanja s prireditelji.  To se 

tudi ne ujema z navedbo, da je Občina izvajalca izbirala tudi zaradi njegovih referenc za 

revidiranje celotnega poslovanja Občine, česar pa izvajalec (nabava, investicije) pri 

revidiranjih, opravljenih v obravnavanem obdobju, ni opravljal.  Drugačne pomanjkljivosti 

v poslovanju javnih zavodov je za razliko od s strani izbranega izvajalca notranje revizije 

ugotovil in jih bo v poročilu o tozadevnem nadzoru prikazal sočasno potekajoči nadzor 

poslovanja JZ Sotočje v izvedbi NO Občine Medvode. 

 

NO Občine Medvode je poleg pregleda postopka izbire zunanjega izvajalca notranjega 

revidiranja in vsebine njegovih ugotovitev pregledal tudi sklepe Sveta zavoda JZ Sotočje, 

torej javnega zavoda, o delovanju katerega se je zunanji izvajalec notranje revizije v Občini 

Medvode izrekel. V letih od 2017 do (oktobra) 2019 je Svet zavoda JZ Sotočje v zvezi z 

ugotovitvami notranje revizije, ki jo je naročil sam, sprejel Sklep 95/17, ki se glasi: Svet 

zavoda je seznanjen z revizijskim poročilom za leto 2016 in odreja, da se pri vseh 

ugotovitvah revizorjev, ki so po pomembnosti priporočila označene z visoko stopnjo 

tveganja, nemudoma ukrepa in nepravilnosti odpravi v najkrajšem možnem času. 

Odziv župana: 

Zunanjemu izvajalcu je bilo naročeno, da opravi pregled poslovanja javnih zavodov 

glede na finančno poslovodenje, predvsem pregled letnih in polletnih poročil. Zaradi 

tega ni preverjal poslovne procese in postopke za zagotavljanje temeljnih načel - 

načela učinkovitosti in gospodarnosti. Glede na mnenje nadzornega odbora, bo občina 

v prihodnjih nadzorih narocala tudi tovrstne preglede. 

 
NO se je seznanil z odzivom župana. 

 

 

4.4.3.   

Izvajalec revizije je tisti, ki se odloča, ali je glede na ugotovljene napake in/ali nepravilnosti 

od občine potrebno zahtevati odzivno poročilo. O ugotovitvah in priporočilih revizorja 

odzivna poročila ne obstajajo, saj jih izvajalec notranjega revidiranja od revidirancev ni 

zahteval, je pa po navedbi strokovne službe Občine Medvode ob pričetku novih revizij 

preveril, v kolikšni meri so bila priporočila zadnje revizije uresničena in to vključil v oceno 
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tveganja. Ne obstaja dokumentacija, da bi uresničevanje priporočil revizorjev preverjala 

Občina. 

  

4.5. NO Občine Medvode dodatno k ugotovitvam notranjerevizijskega pregleda zunanjega 

izvajalca tudi ugotavlja, da javni zavodi v Občini Medvode  

le-te o notranjerevizijskih pregledih, ki jih naročajo zavodi, ne seznanjajo. Občina 

posledično ni seznanjena z izbiro izvajalcev, vsebino in priporočili revizijskih 

pregledov javnih zavodov ter tudi ne z izvedenimi ukrepi. Pregledali smo tozadevno 

prakso JZ Sotočje, ki je notranjo revizijo dal izvesti za koledarsko leto 2016. O notranji 

reviziji javnega zavoda in njenih ugotovitvah septembra 2017 Občina Medvode ni bila 

obveščena. Poročilo in izvedene ukrepe je, po navedbi direktorja javnega zavoda, 

obravnaval svet zavoda po menjavi direktorja zavoda. Naslednjo revizijo načrtujejo za leto 

2019. JZ Sotočje register tveganj pripravlja. Javni zavodi pa sicer Občini posredujejo letna 

poročila ter vloge za soglasje k letnim programom dela, finančnim načrtom in kadrovskim 

načrtom ter oddajajo polletna poročila, vrtec in šole pa po sprejetjih na svetih zavodov 

oddajo poročila o izvedenih programih v preteklem šolskem letu in letne delovne načrte za 

naslednje šolsko leto.  

  Nadzorni odbor meni, naj Občina Medvode ob vključitvi svetov javnih zavodov v proces 

revidiranja in izvajanja s priporočili povezanih ukrepov normativno uredi svojo seznanjenost 

z vsebino in priporočili revizijskih pregledov javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je, ter z 

izvajanjem ukrepov. 

 

Pripravil:        Predsednik NO Občine Medvode 

mag. Matija Vojsk, MBA               Mitja Starman 

 

 

 

Vročiti:  Občina Medvode – župan, gospod Nejc Smole 

 

Priloge: 
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1. Sklep  o izvedbi nadzora organiziranosti in izvajanja revidiranja v občini Medvode 

2. Register tveganj, posodobljen 31.12.2016 

3. Letni načrt izvedbe notranjega revidiranja 

4. Poročilo o opravljeni redni notranji reviziji poslovanja Občine Medvode v letu 2017 - pregled 

poslovanja javnih zavodov v letu 2017 

5. Odzivno poročilo župana 

 

 

 



OBČINA MEDVODE       

NADZORNI ODBOR 

Cesta Komandanta Staneta 12 

1215 Medvode 

 

 

Datum: 5.9. 2019 

 

SKLEP O IZVEDBI NADZORA 

 

 

Nadzorni odbor je na podlagi 60. člena statuta občine Medvode in letnega programa dela za 

leto 2019 na svoji 1. korespondenčni seji, ki je trajala med 2. in 5. septembrom 2019, sprejel 

sklep o izvedbi nadzora: 

 

Nadzor organiziranosti in izvajanja notranjega revidiranja v Občini Medvode  

 

Nadzorovana oseba:  

- Občina Medvode 

Odgovorna oseba :  

- župan Občine Medvode  

 

Nadzorni odbor župana poziva, da v sedmih dneh po prejetju sklepa o nadzoru Nadzornemu 

odboru  - koordinatorju nadzora pisno po elektronski pošti  posreduje ime osebe iz občinske 

uprave, ki bo sodelovala pri nadzoru in bo nadzornemu odboru posredovala verodostojne 

informacije. 

  

Opredelitev vsebine in cilja nadzora: 

Nadzorni odbor bo  izvedel nadzor izvajanja  obveznosti organiziranja notranjega revidiranja, 
ki  jo občini  nalaga 100. člen zakona o javnih financah. 
 

Opredelitev dokumentacije, ki jo je potrebno pripraviti za pregled pri nadzoru: 

Pred začetkom nadzora nadzorovana oseba v elektronski obliki posreduje: 

• dokumentacija o postopkih izbire zunanjega izvajalca notranjega revidiranje za leta  2017, 

2018 in 2019; 

• pogodbe z izbranim zunanjim izvajalcem za leta 2017, 2018 in 2019; 

• letni program notranje revizije za leta 2017, 2018 in 2019;  

• poročila notranje revizije za leta 2016, 2017 in 2018. 

 

Po pregledu zgoraj navedene dokumentacije bo nadzorni odbor nadzorovani osebi 

posredoval morebitne zahteve za dodatno dokumentacijo. 

Čas in kraj začetka nadzora: 

Nadzorni odbor bo nadzor začel na seji, ki bo predvidoma v sredo, 25.9.2019. 

 

Občinska uprava naj zgoraj navedeno dokumentacijo do 20. 9. 2019 posreduje 

koordinatorju nadzora v elektronski obliki na e-naslov matija.vojsk@siol.net. 



 

Člani nadzornega odbora, ki bodo nadzor opravljali: 

Nadzor bodo opravljali vsi člani nadzora. Koordinator nadzora bo Matija Vojsk. 

 
 
 
Predsednik nadzornega odbora 
Mitja Starman 
 
 
 
Sklep dostaviti: 
- Občina Medvode – župan (fotokopijo sklepa z žigom o registraciji prejete pošte shraniti v 
arhivu nadzornega odbora) 
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