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Zadeva: Predlog finančnega načrta SNRS občin za leto 2017 

 

 

Sredstva za delo Skupne notranje revizijske službe (v nadaljevanju: SNRS) občine 

ustanoviteljice zagotavljajo v svojih proračunih, skladno s kadrovskim načrtom in finančnim 

načrtom ter letnim načrtom skupne notranje revizijske službe za posamezno leto. Finančni 

načrt SNRS je vključen v proračun občine Jesenice, v kateri ima SNRS sedež, v ostalih 

občinah pa je finančni načrt SNRS priloga k njihovim proračunom. 

 

Pri pripravi finančnega načrta so upoštevani naslednji akti, sprejeti s strani občin 

ustanoviteljic skupne uprave: 

- Odlok o ustanovitvi Skupne notranje revizijske službe občin Jesenice, Bohinj, Gorje, 

Kranjska Gora in Žirovnica; 

- Dogovor o medsebojnih razmerjih pri ustanovitvi skupne notranje revizijske službe kot 

organa skupne občinske uprave, z dne 16. 4. 2008, 12. 2. 2010 in 24. 7. 2012; 

- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v skupni občinski upravi »Skupna notranje 

revizijska služba občin Jesenice, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica«, št. 007-

6/2008, z dne 30. 7. 2008 in dogovorjeno spremembo delovnih mest s 1. 1. 2015; 

- Dolgoročni načrt dela notranje revizijske službe za obdobje 2013 - 2017, št. 060-14/2012-

32, z dne 20. 12. 2012; 

 

 

I. Finančni načrt  

  Plan 2016 Ocena 2016  
Plan 2017 

(navodila OJ) 

1. Stroški dela 64.573 33.473 63.686 

2. Stroški za blago in storitve 2.900 996 2.900 

3. Pavšal  4.026 1.983 4.026 

4. Osnovna sredstva 1.300 0 1.300 

SKUPAJ1 72.800 36.452 71.912 

                                                           
1
 zneski v tabeli so prikazani brez decimalnih števil, zato pri seštevku prihaja do rahlega odstopanja.  



Načrtovani odhodki so podrobneje razvidni iz priloženega finančnega načrta (priloga 1), pri 

oceni pa so bila upoštevana naslednja izhodišča: 

1. Stroški dela 

- V skladu s kadrovskim načrtom, ki je priloga Dogovora o medsebojnih razmerjih in 

Pravilnika o sistemizacij delovnih mest so sta v SNRS sistemizirani dve delovni mesti  

C067014 - Notranji revizor podsekretar- vodja službe 

C067017 - Notranji revizor višji svetovalec 

- Kadrovska zasedba v času priprave načrta še ni popolna (v letu 2016 je bilo 

zasedeno samo delovno mesto vodje notranje revizijske službe),  zato  so stroški dela 

ocenjeni po presoji (napredovanja, povračila stroškov). Glede na obseg dela SNRS (2 

notranja revizorja) je upoštevana polna zasedenost delovnih mest. 

- Pri pripravi izračuna sredstev za plače so upoštevana Navodila za pripravo proračuna 

Občine Jesenice in veljavna zakonodajo ter kolektivne pogodbe v času priprave 

finančnega načrta.  

2. Stroški za blago in storitve 

- Ocenjeni so neposredni stroški po posameznih namenih. Predvideni so stroški za 

pisarniški material, fotokopiranje, literaturo, telefon, elektronsko pošto, izobraževanja 

in usposabljanja ter stroški službenih potovanj. Omenjeni stroški se glede na plan za 

leto 2016 ne povečujejo. Stroški so podrobneje razvidni iz finančnega načrta, ki je v 

prilogi.  

3. Pavšalno nadomestilo za kritje ostalih stroškov 

- Na podlagi 5. člena Dogovora o medsebojnih razmerjih je za opravila in stroške 

sedežne občinske uprave določeno pavšalno nadomestilo v višini 150 € mesečno za 

posameznega uslužbenca skupne notranje revizijske službe, ki se v mesecu januarju 

usklajuje z dejansko rastjo cen življenjskih potrebščin za preteklo leto in preverja 

njegova ustreznost; 

- Glede na sedanje ocene je predlagano le povečanje iz naslova rasti cen (1 %). 

4. Osnovna sredstva 

- V letu 2016 je bila predvidena menjava še drugega prenosnega računalnika z 

dokupom priklopne postaje ter s tem povezane računalniške opreme. Nakup naj bi bil 

realiziran ob novi zaposlitvi. Glede na to, da nova zaposlitev še ni realizirana, je 

menjava prenosnika predvidena v letu 2017. 

5. Financiranje službe s stani posameznih občin 

- Pripravljen je izračun delitve stroškov po posameznih občinah ob upoštevanju 

dogovorjenih deležev, ki je v prilogi 1; 

- Občinam matična občina na podlagi dogovora o medsebojnih razmerjih izstavlja 

zahtevke za plačilo za pretekli mesec in glede na dejanske izdatke. Zato dejanska 

višina plačil in s tem odhodkov s strani posamezne občine lahko tudi nekoliko odstopa 

od pripravljenega izračuna. 

 

Občina, ki se odloči, da bo poleg proračuna za leto 2017 sprejela tudi proračun za naslednje 

leto, pri načrtovanju odhodkov za delovanje SNRS v letu 2018 glede na vsakoletne 

spremembe predpisov upošteva enake načrtovane odhodke kot za leto 2017. 

 



II. Program dela 

Letni načrt za prihodnje leto, v katerem se opredeli proračunske uporabnike, organizacijske 

enote oziroma področja ali aktivnosti, ki bodo revidirane, bo ob upoštevanju sprejetega 

finančnega načrta na podlagi Pravilnika o delovanju skupne notranje revizijske službe 

pripravljen in posredovan v sprejem županom naknadno.  

 

 

 

S spoštovanjem, 

 

 

 Vodja službe 

Saša Vojvoda, DNR 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 
 



FINANČNI NAČRT SNRS ZA LETO 2016                        PRILOGA 1 

  Plan 2016 Ocena 2016 
Plan 2017 

(navodila OJ) 

I. Stroški dela 64.573 33.473 63.686 

1. BOD I  50.045 26.936 50.048 

   - osnovne plače 48.295 26.008 48.500 

   - minulo delo 1.750 928 1.549 

   - delovna uspešnost      

2. prispevki 16,10 % 8.057 4.337 8.058 

3. osebni prejemki 5.778 2.150 5.480 

   - prehrana 1.700 800 1.714 

   - prevoz 2.500 900 2.500 

   - regres za letni dopust 1.578 450 1.266 

4. premije KDPZ 693 50 100 

II. Stroški za blago in storitve 2.900 996 2.900 

 - pisarniški material 200 100 200 

 - fotokopije 100 50 100 

 - literatura 150 50 150 

 - telefon 500 200 500 

 - licenca lotus notes 216 216 216 

 - zdravniški pregledi 120 0 120 

 - izobraževanje  850 100 850 

 - članarina IIA 200 100 200 

 - stroški prevozov, parkirnin 350 150 350 

 - dnevnice 64 30 64 

 - hotelske storitve 150 0 150 

 - nepredvideno  
  

 

III. Pavšal  4.026 1.983 4.026 

IV. osnovna sredstva 1.300 0 1.300 

 - oprema 1.300 0 1.300 

SKUPAJ 72.800 36.452 71.912 

 

Občine delež plan 2016 
ocena 2016 

 
Plan 2017 

(navodila OJ) 

Jesenice 55,02 40.054 20.056 39.566 

Bohinj 13,27 9.661 4.837 9.543 

Gorje 7,37 5.365 2.686 5.300 

Kranjska Gora 13,68 9.959 4.987 9.838 

Žirovnica  10,66 7.760 3.886 7.666 

skupaj  100,00 72.800 36.452 71.912 
 


