
 

OBČINA LOVRENC NA POHORJU 

NNAADDZZOORRNNII  OODDBBOORR  
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SKRAJŠAN ZAPISNIK 

 
 

10. seje NADZORNEGA ODBORA, ki je bila v ponedeljek, 24.9.2012, ob 20.00 uri, v 
prostorih Občine Lovrenc na Pohorju. 
 
PRISOTNI:   Jože Javornik, Mirijam Križevnik, Leonida Šumer.  
 
OSTALI PRISOTNI:  Bronislava Paulič, Dušan Jakop. 
 
 

AD/1 

UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN POTRDITEV DNEVNEGA REDA 
 
Predsednik Nadzornega odbora pozdravi prisotne na 10. redni seji NO in ugotovi 
sklepčnost, saj so prisotni vsi člani odbora. 
 

UGOTOVITVENI SKLEP: 

Na seji Nadzornega odbora Občine Lovrenc na Pohorju so prisotni 3 člani NO 

od 3, kolikor jih NO šteje.  

Na podlagi 38. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (UGSO, št 13/2011), je 

NO Občine Lovrenc na Pohorju sklepčen in lahko pravno veljavno sklepa. 
 
 
Nadalje pove, da je odbor med gradivom dobil dnevni red in ga da v obravnavo.  
 
Ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi o dnevnem redu, zato da dnevni red v odločanje. 
 

Dnevni red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda. 

2. Pregled in potrditev skrajšanega zapisnika 9. seje in pregled realizacije 

sklepov. 

3. Poročila o izvrševanju Odloka o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju – za 

obdobje od I. do VI. 2012 in od I. do VIII. 2012. 

4. Razno. 
 
 Navzoči so vsi člani odbora. 

Sklep je sprejet soglasno. /ZA so glasovali vsi člani odbora/ 
 



 

AD/2 

PREGLED IN POTRDITEV SKRAJŠANEGA ZAPISNIKA 9. SEJE IN PREGLED 

REALIZACIJE SKLEPOV 
 
Predsednik Nadzornega odbora da v obravnavo skrajšan zapisnik 9. seje Nadzornega 
odbora.  
(Opomba: Popravki, ki so prispeli po e- mailu, so zajeti v zapisniku). 


Nadalje predlaga potrditev skrajšanega zapisa 9. seje NO. 

 

1. SKLEP: Nadzorni odbor Občine Lovrenc na Pohorju je pregledal 

realizacijo sklepov in potrdil skrajšan zapisnik 9. seje NO.  

 

Nadzorni odbor ugotavlja, da so sklepi realizirani oz. v izvajanju. 
 

 Nadzorni odbor ugotavlja da: 

- Poročilo Nadzornega odbora še ni bilo obravnavano na seji Občinskega 

sveta Občine Lovrenc na Pohorju. 

- Ţupan še zmeraj ni izdal pooblastila javnemu usluţbencu v občinski 

upravi, ki nadzornemu odboru pomaga pri pripravi in vodenju sej ter pri 

pisanju in pripravi zapisnikov in drugih pisanj nadzornega odbora, arhivira 

gradivo, sprejema in ureja pošto ter opravlja druga opravila, potrebna za 

nemoteno delo nadzornega odbora. 

- Nadzorni odbor kljub pozivu ni dobil na vpogled pogodbe o zaposlitvi 

bivše direktorice in sedanjega direktorja občinske uprave. 
 
 Navzoči so vsi člani odbora. 

Sklep je sprejet soglasno. /ZA so glasovali vsi člani odbora/ 
 
 

AD/3 

POROČILA O IZVRŠEVANJU ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE LOVRENC NA 

POHORJU – ZA OBDOBJE OD I. DO VI. 2012 IN OD I. DO VIII. 2012 

Bronislava Paulič razloži poročilo o izvrševanju proračuna. 
- Prihodki za prvih osem mesecev so realizirani v višini 53%, 
- Odhodki so realizirani v višini 45%, s tem je ustvarjen presežek v višini 211 tisoč 

EUR, 
- Prerazporeditve so bile opravljene v višini 57 tisoč EUR, 
- Izkoriščena je bila tudi proračunska rezerva v višini 8 tisoč EUR, 
- Na strani 5 je tabelarno prikazana višina sredstev za projektno dokumentacijo 

za posamezne projekte. 
 
Predsednik nadzornega odbora se vključi in prosi za razlago na 7. strani poročila – v delu, 
ki se nanaša na konto 418306, ki je v višini 22.728 EUR. 
 
Bronislava Paulič odgovori, da je na tej postavki knjižen račun družbe Profuturus d.o.o. za 
knjižnico v višini 3.870 EUR – izdelava DIIPa in svetovanje. Naslednji račun 6.090 EUR je 



bil pripravo za razpis. Ostale vrednosti so še za odmere in za dokumentacijo, ki jo je 
pripravil Projektivni biro 91. 
Sredstva za legalizacijo občinske zgradbe v višini 7.986 EUR smo začasno knjižili na 
postavko vrtca, v rebalansu pa bomo ta sredstva preknjižili na pravo postavko. 
 
Mirijam Križevnik je postavila vprašanje glede izplačila regresa občinskim uslužbencem v 
letu 2012. 
 
Bronislava Paulič je pripravila pisni odgovor, ki med drugim vsebuje tudi preglednico 
določitve plačnih razredov in znesek izplačanega regresa. Kot je pojasnila, se je pri 
izplačilu regresa upošteval zakon. 
V pogled da tudi odločbi o pravici do sredstev za knjižnico in prizidek h kulturnemu domu. 
 
Predsednik nadzornega odbora vpraša, katera dokumentacija je že pripravljena za vrtec. 
 
Bronislava Paulič odgovori, da je v izdelavi DIIP in ostala dokumentacija, saj moramo do 
konca decembra 2012 že imeti gradbeno dovoljenje. V decembru mora biti vložena vloga 
za pridobitev nepovratnih sredstev. Da bomo počrpali sredstva EU, bomo imeli 
pripravljena dva projekta: druga faza vodovoda in dozidava vrtca. Za oba projekta mora 
biti pridobljeno gradbeno dovoljenje. 
Naročilnica za DIIP za vrtec še ni bila izstavljena. (Opomba: DIIP za vrtec je bil že narejen 
pred dvema letoma. Izdelati je še potrebno IP). 
 
Predsednik nadzornega odbora se pozanima o sredstvih, knjiženih na postavki »pravno 
svetovanje« na 33. strani poročila. 
 
Bronislava Paulič  pove, da je na tej postavki planiranih 19.200 EUR. Družba IRIS  d.o.o. 
je dala ponudbo v višini 16.000 EUR, brez DDV, kar znaša z DDV 19.200 EUR. 
Naročilnice so bile izdane. 
 
Predsednik nadzornega odbora pove, da opaža, da so na postavki odvajanja in čiščenje 
komunalnih vod planirana višja sredstva, kljub analizi družbe IRIS d.o.o., ki je zagotavljala 
plačilo nižjih sredstev. 
 
Bronislava Paulič odgovori, da je poraba vode manjša. Občani porabijo manj vode, zato 
mora občina več plačevati, saj mora zagotavljati določeno količino vode. Subvencioniranje 
odpadnih voda je zato večje za 2.000 EUR. 
 
Bronislava Paulič še opozori, da je na 54. strani poročila napaka pri subvencioniranju 
najemnin, ki jo bomo v čistopisu poročila popravili. Realizacija od I do VIII je napačna. 
Indeks ni 106, ampak 48. 
 
Predsednik nadzornega odbora se zahvali za pojasnila. 
 
Predsednik da v odločanje 
 

2. SKLEP: Nadzorni odbor Občine Lovrenc na Pohorju se je seznanil s Poročilom 

o izvrševanju Odloka o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju – za 

obdobje od I. do VI. 2012 in od I. do VIII. 2012. 

 



Odgovori na postavljena vprašanja so zadovoljivi. 

 
 Navzoči so vsi člani odbora. 

Sklep je sprejet soglasno. /ZA so glasovali vsi člani odbora/ 
 
 
 

AD/4 

RAZNO 
 
Predsednik nadzornega odbora vpraša, če bi nadzorni odbor lahko dobil v tabelarični 
obliki navedene stroške sestave nekaj zadnjih DIIPov – za primerjavo. 
 
Bronislava Paulič pove, da ni problem, da pa naj predsednik o tem prej obvesti župana. 
 
Predsednik predlaga sledečo razdelitev nadzorov v letu 2012: 

- Odvetniške storitve za leto 2011 in 2012 do meseca avgusta, po namenih – 
zadolžena Mirijam Križevnik. 

- Podelitev štipendij za leto 2011/12 – zadolžena Lea Šumer. 
- Znižana plačila za vrtec za leto 2011 – zadolžena Mirijam Križevnik. 
- Poraba občinskih sredstev namenjenih za PD Lovrenc na Pohorju za leto 2011 

– zadolžen Jože Javornik. 
- Pregled odprodaje stvarnega premoženja – zadolžen Jože Javornik. 

 
Mirijam Križevnik prosi, da se na spletu - na uradni spletni strani občine - objavita tudi 
Programa dela NO za leti 2011 in 2012. 
 
Predsednik se zahvali za prisotnost in sodelovanje ter zaključi 10. sejo Nadzornega 
odbora. 
 
Seja je bila zaključena ob 21.30 uri. 
 
 
 
 
Zapisal: 
Dušan Jakop 
 

PREDSEDNIK NADZORNEGA ODBORA  

                  OBČINE LOVRENC NA POHORJU 

 
    Jože Javornik, univ. dipl ekon.


