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Št. 007-0015/2010-2 
Miren, 22. junij 2010 
 

OBRAZLOŽITEV 
Odloka  o ustanovitvi skupne notranje revizijske službe občin Brda, Kanal, ob Soči, Miren 

– Kostanjevica, Renče – Vogrsko, Šempeter – Vrtojba in Mestne občine Nova Gorica 
 

 (1) Razlogi, ki utemeljujejo potrebo po odloku 
 

Mestna občina Nova Gorica ima vzpostavljeno lastno notranje revizijsko službo, ki opravlja 
funkcijo neodvisnega revidiranja poslovanja občinske uprave že od leta 2002. Služba ima 
trenutno zaposleno eno notranjo revizorko. 
 
Notranje revizijska služba v skladu z določili Zakona o javnih financah, Usmeritvah za državno 
notranje revidiranje in Mednarodnih standardov strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju 
opravlja: 
- stalen in celovit nadzor nad pravilnostjo in smotrnostjo poslovanja občinske uprave; 
- svetuje na področju obvladovanja tveganj, notranjih kontrol in poslovodenja; 
- opravlja druge upravne in strokovne naloge s svojega delovnega področja. 
 
Uporabniki storitev notranjega revidiranja so župan in druge vodstvene ravni občinske uprave. 
Vodja notranje revizijske službe poroča izključno županu in nima pooblastil za posredovanje 
poročil ali drugih informacij o poslovanju zunanjim zainteresiranim osebam oziroma organom. 
Odločitev o tem mora sprejeti župan. Delovanje službe zato ni neposredno prepoznavno in vidno 
navzven, izven internega poslovanja občine, seveda pod pogojem, da vodstvo priporočila 
notranje revizijske službe tudi dejansko upošteva.  
 
Sedanji način organiziranja zagotavlja organizacijsko in funkcionalno neodvisnost delovanja 
notranjega revizorja z nekaterimi omejitvami, saj je služba organizirana kot del občinske uprave, 
ki jo revidira. Poleg tega sedanja oblika organiziranosti nima ustreznih pravnih podlag za 
izvajanje celovitih revizij ostalih neposrednih proračunskih uporabnikov (krajevnih skupnosti) in 
posrednih proračunskih uporabnikov (javnih zavodov). Ugotavlja se namreč, da večina krajevnih 
skupnosti in javnih zavodov, katerih ustanoviteljice ali soustanoviteljice je občina, še ni 
vzpostavila funkcije notranjega revidiranja, kljub temu, da jih Zakon o javnih financah k temu 
zavezuje že od leta 2001.  
 
Izražen interes županov sosednjih občin za organiziranje Skupna notranje revizijske službe (v 
nadaljevanju: SNRS) kot organa skupne občinske uprave šestih občin in ustvarjanje pravne 
podlage za zagotavljanja funkcije notranjega revidiranja tudi krajevnim skupnostim, javnim 
zavodom, katerih ustanoviteljica je mestna občina in javnim zavodom, katerih soustanoviteljice 
so vse občine, ki ustanavljajo SNRS sta zaradi povedanega glavna razloga za ustanovitev 
SNRS.   
 
Predlog odloka so obravnavali in potrdili v prvem branju naslednji občinski sveti: Mestne občine 
Nova Gorica dne 27.5.2010, Občina Kanal dne 17.6.2010, občina Renče Vogrsko dne 17.6.2010 
in Občina Brda dne 25.5.2010.  
 
Predlog odloka je obravnavala statutarno-pravna komisija na svoji 22. seji dne 21.6.2010 in ga je 
z popravkom v 6. členu ki se spremeni iz :  
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Vodja skupne notranje revizijske službe mora imeti univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo 
s specializacijo ali magisterijem, naziv državni notranji revizor ali preizkušen državni notranji 
revizor. 
 v  
Vodja skupne notranje revizijske službe mora imeti univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo 
s specializacijo ali magisterijem in najmanj naziv državni notranji revizor. 
 
Člani komisije so soglasno potrdilo predlog odloka in ga predlagajo v sprejem občinskemu svetu.  
 
 
(2) Cilji, ki jih želimo doseči s sprejemom odloka 
 
Cilj je postopno zagotoviti učinkovito in racionalno izvajanje zakonsko obveznega notranjega 
revidiranja kar največjemu številu neposrednih in posrednih uporabnikov proračunov občin 
ustanoviteljic, ob upoštevanju razpoložljivega kadra v SNRS. Vzpostavitev delovanja SNRS v 
polnem obsegu se predvideva v roku dveh oz. treh let od začetka delovanja. 
 
(3) Pravne podlage in načela, po katerih se uredijo razmerja na področju 
 
S sprejemom odloka bo vzpostavljen pravni temelj. V nadaljevanju bo razmerja med občinami 
potrebno urediti v medsebojnem dogovoru (15. člen predloga odloka). Način delovanja službe 
pa bo urejen s posebnim pravilnikom (drugi odstavek 8. č, pri čemer bodo upoštevane rešitve, ki 
jih predpisujejo Mednarodni standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju in 
Usmeritve za notranje revidiranje, ki jih je izdalo Ministrstvo RS za finance. 
 
(4) Rešitve in posledice, ki bodo nastale s sprejemom odloka 
  
Ustanovitev SNRS kot organa skupne občinske uprave pomeni finančni prihranek ob večji 
učinkovitosti, ki ga zaradi združevanja istovrstnih nalog v skupno službo dosežemo, saj država 
skladno s 26. členom Zakona o financiranju občin občinam financira 50 odstotkov v preteklem 
letu realiziranih odhodkov njenega proračuna porabljenih za financiranje delovanja SNRS. Za 
izpolnitev tega kriterija je predlagani odlok vsebinsko oblikovan tako, da sledi zahtevam Službe 
vlade za Lokalno samoupravo in je bil predhodno z njihovo pravno službo tudi že usklajen.  
 
Prav tako pomeni finančni prihranek vključevanje javnih zavodov in krajevnih skupnosti na 
podlagi predhodno podpisane pogodbe (drugi odstavek 2. člena predloga odloka). Javni zavodi 
in krajevne skupnosti so namreč v glavnem finančno odvisni od svojih občin ustanoviteljic, zato 
je z vidika porabe javnih sredstev neracionalno, da bi vsak zase najemal zunanjega izvajalca 
notranjega revidiranja. Poleg tega poročilo, ki ga izda zunanji izvajalec notranje revizije prejme 
samo predstojnik zavoda oz. predsednik krajevne skupnosti.. S tem, ko zavod pristopi h SNRS 
je predvideno, da revizor za predstojnika javnega zavoda (krajevne skupnosti) opravi notranjo 
revizijo, ki jo zahteva zakon in istočasno o pomembnejših ugotovitvah poroča tudi županu občine 
ustanoviteljice. S tem se poveča nadzor nad zakonitostjo in smotrnostjo poslovanja javnih 
zavodov in krajevnih skupnosti, ki jih je bilo možno sedaj revidirati le v omejenem obsegu in na 
podlagi izrednega pooblastila župana.  
  
(5) Materialne obveznosti, ki bodo nastale s sprejemom odloka 
 
Višina dodatnih materialnih obveznosti je odvisna od kadrovske zasedbe v SNRS. Za 
zagotavljanje zakonsko določenih notranjih revizij v šestih občinskih upravah se ocenjuje 
potreba po minimalno še enem novo zaposlenem notranjem revizorju. Ob upoštevanju dveh 
zaposlenih je letna ocenjena višina skupnih stroškov  96.382,00 €, od tega so stroški dela 
ocenjeni na 83.382 €, stroški za blago in storitve 11.500€ in stroški nabave osnovnih sredstev 
1.500 €. Glede 50 odstotni deležev sofinanciranja države je razdelitev finančnega bremena za 
delovanje SNRS med občine naslednja: 
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v €  

Občina 
Nova 

Gorica 
Brda Kanal 

Miren-
Kostanjevica 

Renče-
Vogrsko 

Šempeter-
Vrtojba 

Skupaj 

Skupaj 51.526 9.497 9.848 7.992 7.119 10.399 96.382 
Delež 
države 25.763 4.748 4.924 3.996 3.560 5.200 48.191 

Delež 
občine 

25.763 4.748 4.924 3.996 3.560 5.200 48.191 

 
 
V primeru, da bo služba v nadaljevanju opravljala tudi notranje revidiranje za ostale neposredne 
in posredne proračunske uporabnike, bodo o širitvi oz. večjem številu zaposlenih odločali 
občinski sveti občin ustanoviteljic tako, da bodo sprejeli predlog povečanega finančnega načrta.  
 
 
 
Pripravila:           
mag. Vesna Mikuž, državna notranja revizorka    
Vodja službe za notranjo revizijo v Mestni občini Nova Gorica, 
Aleš  Vodičar, tajnik.         Župan 

Zlatko Martin Marušič 


