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Številka: 06102–57/2019/6
Datum:   6.11.2019

DODATNI ZAPISNIK

k zapisniku pri proračunskem uporabniku Geološki zavod Slovenije št. 06102–57/2019/3
z dne 4.10.2019 

Ministrstvo za finance, Urad RS za nadzor proračuna, je v postopku inšpekcijskega nadzora 
nad izvajanjem Zakona o javnih financah in predpisov, ki urejajo poslovanje s sredstvi 
državnega proračuna pri proračunskem uporabniku Geološki zavod Slovenije dne 4.10.2019 
izdalo zapisnik št. 06102-57/2019/3. Na podlagi drugega odstavka 77. člena Zakona o 
splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 uradno prečiščeno besedilo - 2, 105/06 
ZUS -1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, v nadaljevanju ZUP) se izda dodatni zapisnik.

Proračunski uporabnik Geološki zavod Slovenije (v nadaljevanju GeoZS) je dne 14.10.2019 
podal Pripombe na Zapisnik o inšpekcijskem nadzoru nad izvajanjem Zakona o javnih financah 
in predpisov, ki urejajo poslovanje s sredstvi državnega proračuna, pri Geološkem zavodu 
Slovenije št. 06102–57/2019/5 z dne 4.11.2019. V pripombah je uporabnik nasprotoval 
inšpektorjevi ugotovitvi o napačnem obračunu potnih obračunov št. 1786.2018, 1787.2018, 
1788.2018, 1765.2018 in 1766.2018. Pravilnost obračunov utemeljujejo z Razlago aneksa h 
Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS, ki ga je sprejela Komisija za razlago 
Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji na 17. seji dne 5.4.2017 
in objavila v Ur.l.RS št.35/2017 z dne 7.7.2017 in razlago Ministrstva za javno upravo, 
Direktorata za javni sektor št. 007-765/2016/2 z dne 7.11.2016. Po obeh razlagah dnevnica za 
službeno potovanje v državi pripada za vsak dan službene odsotnosti, v katerem je uslužbenec 
odsoten več kot 12 ur, pri čemer se dan razume kot čas med 00.00 in 24.00 uro.

Proračunski inšpektor se s pripombami in utemeljitvami, ki jih je podal proračunski upravičenec 
GeoZS strinja, zato se zapisnik o inšpekcijskem nadzoru št. 06102-57/2019/3 z dne 4.10.2019
spremeni tako, kot sledi:

- tekst prvega in drugega odstavka na 7. strani zapisnika se izbriše, in nadomesti z:

»Proračunski inšpektor je preveril tudi pravilnost obračuna potnih nalogov za potovanje 
uslužbencev GeoZS v tujino in območje RS. Nepravilnosti pri obračunih potnih nalogov niso 
bile ugotovljene.«

- izbrišeta se zadnja dva odstavka v poglavju »Povzetek« na 8. strani zapisnika in doda 
nov odstavek:

- »Proračunski inšpektor je preveril tudi pravilnost obračuna potnih nalogov za potovanje 
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uslužbencev GeoZS v tujino in območje RS. Nepravilnosti pri obračunih potnih nalogov 
niso bile ugotovljene.«

V ostalem delu ostaja zapisnik nespremenjen.
__________________________________________________________________________
GeoZS zoper ugotovitve tega dodatnega zapisnika lahko poda pisne pripombe in jih v roku 8
dni od njegove vročitve pošlje na naslov: Urad RS za nadzor proračuna, Fajfarjeva 33, 1000 
Ljubljana.

Boštjan Bezek
PRORAČUNSKI INŠPEKTOR

Inšpektor višji svetnik

Vročiti:
- Geološki zavod Slovenije, Dimičeva ulica 14, 1000 Ljubljana– po ZUP

V vednost:
- Ministrstvo za finance, kabinet ministra – po e-pošti: gp.mf@gov.si
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