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 Dodatni inšpekcijski zapisnik - Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije

Številka: 06102-46/2019/10
Datum: 18.6.2014

DODATNI ZAPISNIK 
k zapisniku pri proračunskem uporabniku Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve 

Republike Slovenije št. 06102-46/2019/6 z dne 27.5.2019

Ministrstvo za finance, Urad RS za nadzor proračuna je v postopku inšpekcijskega nadzora nad 
porabo proračunskih sredstev pri proračunskem uporabniku Agenciji za komunikacijska omrežja 
in storitve Republike Slovenije dne 27.5.2019 izdalo zapisnik št. 06102-46/2019/6. Proračunski 
uporabnik je zoper zapisnik podal »pripombe na zapisnik ter poročilo o sprejetih ukrepih« št. 
0040-29/2019-1311 z dne 12.6.2019. V skladu z 77. in 78. členom Zakona o splošnem 
upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/2006 UPB - 2, 105/2006 ZUS -1, 126/07, 65/2008, 
8/2010, 82/2013) se izda dodatni zapisnik. 

Zapisnik o inšpekcijskem nadzoru nad izvajanjem Zakona o javnih financah in predpisov, ki 
urejajo poslovanje s sredstvi državnega proračuna, pri Agenciji za komunikacijska omrežja in 
storitve Republike Slovenije št. 06102-46/2019/6 z dne 27.5.2019 se spremeni tako, kot sledi:

1) v 1. odstavku prve točke na 2. strani zapisnika se znesek  5.471.361 € nadomesti z 
zneskom 5.471.012 €, znesek 3.507.102 € pa se nadomesti z zneskom 3.492.088 €;

2) v 2. odstavku prve točke na 2. strani zapisnika se znesek  4.068.399 € nadomesti z 
zneskom 4.061.585 €.

V ostalem delu ostaja zapisnik nespremenjen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zoper ta dodatni zapisnik so dovoljene pripombe na ugotovitve v zapisniku v roku 8 dni 
po vročitvi.
Pripombe naslovite na Ministrstvo za finance, Urad Republike Slovenije za nadzor 
proračuna, Fajfarjeva 33, Ljubljana.

                                                                                                 
                                                                                                  mag. Miran Grajzar
                                                                                         PRORAČUNSKI INŠPEKTOR
                                                                                                   inšpektor višji svetnik

                                                                                                 

Vročiti po ZUP:

- Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS, Stegne 7, 1000 Ljubljana

V vednost po elektronski pošti: 
- Ministrstvo za finance - Kabinet ministra (gp.mf@gov.si)
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