OBČINA LOVRENC NA POHORJU
NADZORNI ODBOR
Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju

Tel.: 63 00 550; Fax: 63 00 560; e-mail:obcina@lovrenc.si
Številka: 03211-0001/2010-002
Datum:

18. april 2013

SKRAJŠAN ZAPISNIK
13. seje NADZORNEGA ODBORA Občine Lovrenc na Pohorju, ki je bila v sredo,
17.4.2013, ob 18.00 uri, v prostorih Občine Lovrenc na Pohorju.
PRISOTNI:

Jože Javornik, Mirijam Križevnik, Leonida Šumer.

OSTALI PRISOTNI:

Bronislava Paulič, Dušan Jakop.

Opomba: Prisotni so opozorjeni, da se seja zvokovno snema. Zvokovni zapis se uporablja
ključno za pisanje zapisnika.
AD/1
UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN POTRDITEV DNEVNEGA REDA
Predsednik Nadzornega odbora Občine Lovrenc na Pohorju (v nadaljevanju: NO) pozdravi
prisotne na 13. 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.
Predlaga, dopolnitev dnevnega reda in sicer za četrto točko dodamo:
- Obravnava in sprejem Poročila o delu Nadzornega odbora Občine Lovrenc na
Pohorju za leto 2012. in
- Obravnava in sprejem sprememb in dopolnitev Poslovnika Nadzornega odbora
Občine Lovrenc na Pohorju.
Ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi o dnevnem redu, zato da dnevni red v odločanje.
1. SKLEP: Nadzorni odbor Občine Lovrenc na Pohorju sprejme dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
2. Pregled in potrditev skrajšanega zapisnika 12. seje in pregled realizacije
sklepov.

3. Obravnava in sprejem Zaključnega računa Proračuna Občine Lovrenc na
Pohorju za leto 2012.
4. Pregled in sprejem Dokončnega poročila o opravljenem nadzoru porabe
sredstev, namenjenih delovanju Planinskega društva Lovrenc na Pohorju v
letu 2011.
5. Obravnava in sprejem Poročila o delu Nadzornega odbora Občine Lovrenc
na Pohorju za leto 2012.
6. Obravnava in sprejem sprememb in dopolnitev Poslovnika Nadzornega
odbora Občine Lovrenc na Pohorju.
7. Razno.
Sklep je sprejet soglasno. /ZA so glasovali vsi člani odbora/

AD/2
PREGLED IN POTRDITEV SKRAJŠANEGA ZAPISNIKA 12. SEJE IN PREGLED
REALIZACIJE SKLEPOV
Predsednik da v razpravo skrajšan zapisni 12. redne seje in poda pregled realizacije
sklepov.
(Opomba: Popravki, ki so prispeli po e- mailu, so zajeti v zapisniku).


Nadalje predlaga potrditev skrajšanega zapisa 12. seje NO.
2. SKLEP:

Nadzorni odbor Občine Lovrenc na Pohorju je pregledal
realizacijo sklepov in potrdil skrajšan zapisnik 12. seje NO.
Nadzorni odbor ugotavlja, da so sklepi realizirani oz. v izvajanju.

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

AD/3
OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE
LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 2012
Bronislava Paulič razloži zaključni račun za leto 2012
Zaključni račun proračuna Občine Lovrenc na Pohorju je končno poročilo o izvrševanju
veljavnega proračuna za leto 2012. Občinski svet je v decembru 2011 sprejel proračun za
leto 2012 in konec septembra 2012 še rebalans proračuna za leto 2012.
V odloku o proračunu je bil župan pooblaščen za prerazporejanje sredstev znotraj bilance
prihodkov in odhodkov do skupne vrednosti 60.000 EUR in za koriščenje splošne
proračunske rezervacije do 10.000,00 EUR. Poročilo o prerazporeditvah sredstev je
vključeno v obrazložitvah zaključnega računa v točki 6.2.
Sprejeti proračun skupaj s prerazporeditvami predstavlja veljavni proračun, katerega
načrtovani prihodki za leto 2012 so znašali 4.431.623 EUR in so bili realizirani v višini
3.866.685 EUR (kar pomeni 87,3 % realizacijo načrtovanih prihodkov).

Odhodki so bili načrtovani v višini 4.829.116 EUR in realizirani v višini 3.523.350 EUR
(73,0%). Za odplačila dolga je bilo porabljenih 139.021 EUR.
Realizirani prihodki so višji od odhodkov in odplačila dolga za 204.313,89 EUR, kar
predstavlja proračunski presežek in za navedeni znesek se je povečalo stanje sredstev na
računu občine (prenos sredstev v leto 2013 je znašal 740.797,65 EUR).
V letu 2012 je bil sprejet tudi Odlok o porabi proračunske rezerve za odpravo posledic
neurja – poplav, dne 5. 11. 2012, na občinski cestni infrastrukturi in vodovodnem omrežju.
Z odlokom so bila za navedeno sanacijo načrtovana sredstva v višini 51.000,00 EUR.
Dejanska poraba sredstev rezerv je znašala 14.869,34 EUR (od tega za odpravo posledic
neurja na občinskih cestah 12.373,08 EUR in na vodovodnem omrežju 2.496,26 EUR).
Opomba: seveda s tem sanacija ni bila zaključena, škoda na občinski infrastrukturi je bila
tudi prijavljena na pristojnem ministrstvu; od koder pričakujemo dodatna sredstva za
odpravo posledic neurja, vendar mora tudi občina nameniti iz sredstev občinskega
proračuna najmanj 1,5 % sredstev primerne porabe (kar pomeni cca. 31.000 EUR) – šele
po koriščenju lastnih sredstev rezerv je upravičena do državne pomoči.
Odgovori še na postavljena vprašanja:
- negativna razlika prihodkov od prodaje stavbnih zemljišč (7221)
-odpravnina (400901) - pravna podlaga odpravnine ter upravičenec. Odgovori še na
postavljena vprašanja:
- negativna razlika prihodkov od prodaje stavbnih zemljišč (7221)
-odpravnina (400901) - pravna podlaga odpravnine ter upravičenec
Odpravnina (400901) – pravna podlaga odpravnine ter upravičenec: Upravičenka do
odpravnine je javna uslužbenka na položaju – direktorica občinske uprave, Mihaela
Brezovnik.
Na podlagi 179. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (Ur.l. RS, št. 40/12) in 14.
Člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
(Ur.l. RS, št 40-1703/2012) je župan Občine Lovrenc na Pohorju izdal Odredbo za
izplačilo odpravnine javni uslužbenki Mihaeli Brezovnik, ki je izpolnila pogoje za odhod v
pokoj. Javna uslužbenka Mihaela Brezovnik je dne 10. 4. 2012 predstojniku podala
predlog za sporazumno prenehanje delovnega razmerja zaradi upokojitve. Na podlagi
njenega predloga je župan občine Lovrenc na Pohorju dne 25. 4. 2012 izdal sklep, s
katerim javni uslužbenki preneha veljati pogodba o zaposlitvi z dnem 30. 6. 2012. Javni
uslužbenki ob upokojitvi pripada odpravnina skladno z zakonom. 179. čl. ZUJF določa, da
znaša odpravnina ob odhodu javnega uslužbenca v pokoj dve povprečni mesečni plači za
pretekle tri mesece oz. dve zadnji mesečni plači javnega uslužbenca, če je to zanje
ugodneje. V primeru, da se javni uslužbenec upokoji v dveh mesecih po izpolnitvi
minimalnih pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine, ima pravico do
odpravnine v višini treh povprečnih mesečnih plač za pretekle tri mesece oz. treh zadnjih
mesečnih plač javnega uslužbenca, če je to zanj ugodneje. Odpravnina v višini treh
povprečnih plač zaposlenega za pretekle tri mesece oziroma tri zadnje plače
zaposlenega, če je to zanj ugodneje, pripada tudi javnemu uslužbencu, ki se upokoji v
roku dveh mesecev po uveljavitvi ZUJF (torej najpozneje 1. 8. 2012; zadnji dan delovnega
razmerja 31. 7. 2012).
Zadnja mesečna plača javne uslužbenke je bila obračunana in izplačana za mesec junij
2012 in je znašala 3.027,87 EUR bruto. Odpravnina je izračunana v višini treh zadnjih plač
javne uslužbenke, v znesku 9.083,61 EUR. (davčna obravnava odpravnine: odpravnina
ob upokojitvi se do višine 4.063,00 EUR ne upošteva v davčno osnovo dohodka iz
delovnega razmerja, za znesek odpravnine nad to mejno vrednostjo; to je 5.020,61 EUR,
se obračunajo in plačajo prispevki delodajalca na plačo, v skupni višini 808,31 EUR.

NEGATIVNA RAZLIKA PRIHODKOV OD PRODAJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ:
Na podlagi sklenjenega Sporazuma o razveljavitvi prodajne pogodbe, z dne 14. 10. 2011
in izvensodne poravnave, z dne 14.6.2012; sklenjene med Domom Livada d.o.o. – v
stečaju, Gomar d.d. in Občino Lovrenc na Pohorju, je Občina Lovrenc na Pohorju v letu
2012 vrnila del kupnine od prodaje stavbnih zemljišč, v znesku 58.000,00 EUR. Prihodki
od prodaje stabvnih zemljišč v letu 2012 so znašali 6.070,97 EUR, zato je v Bilanci
prihodkov in odhodkov za leto 2012 izkazana negativna vrednost realiziranih prihodkov od
prodaje zemljišč (v znesku 51.929,03 EUR).
Razprava:
V razpravi sodelujejo vsi člani odbora.
Predsednik ugotovi, da je bilo zadovoljivo odgovorjeno na vsa postavljena vprašanja, zato
predlaga v odločitev
3. SKLEP: Nadzorni odbor Občine Lovrenc na Pohorju se je seznanil z Zaključnim
računom Proračuna Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2012.
Sklep je sprejet soglasno. /ZA so glasovali vsi člani odbora/

AD/4
PREGLED IN SPREJEM DOKONČNEGA POROČILA O OPRAVLJENEM NADZORU
PORABE SREDSTEV, NAMENJENIH DELOVANJU PLANINSKEGA DRUŠTVA
LOVRENC NA POHORJU V LETU 2011
Predsednik NO predstavi Dokončno poročilo o opravljenem nadzoru porabe sredstev,
namenjenih delovanju Planinskega društva Lovrenc na Pohorju v letu 2011.
Po razpravi predsednik predlaga v sprejem
4. SKLEP:

Nadzorni odbor Občine Lovrenc na Pohorju sprejme Dokončno
poročilo o opravljenem nadzoru porabe sredstev, namenjenih
delovanju Planinskega društva Lovrenc na Pohorju v letu 2011.

Sklep je sprejet soglasno. /ZA so glasovali vsi člani odbora/
AD/5
OBRAVNAVA IN SPREJEM POROČILA O DELU NADZORNEGA ODBORA OBČINE
LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 2012
Predsednik predstavi poročilo o delu NO za leto 2012.
Predsednik po krajši razpravi da v odločanje
5. SKLEP: NO Občine Lovrenc na Pohorju sprejme Letno poročilo o delu NO za
leto 2012 in ga posreduje županu in Občinskemu svetu v seznanitev.

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

AD/6
OBRAVNAVA IN SPREJEM SPREMEMB IN DOPOLNITEV POSLOVNIKA
NADZORNEGA ODBORA OBČINE LOVRENC NA POHORJU
Predsednik predstavi spremembe in dopolnitve poslovnika nadzornega odbora.
Po krajši razpravi da v odločanje
6. SKLEP:

NO Občine Lovrenc na Pohorju sprejme spremembe in dopolnitve
Poslovnika Nadzornega odbora Občine Lovrenc na Pohorju in ga v
čistopisu posreduje županu v seznanitev in objavo.

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

AD/7
RAZNO
Predsednik predlaga v sprejem sklep o nadzorih, ki jih bo NO v letu 2013 opravili po že
sprejetem in javno objavljenem programu dela, o čemer se nadzorovanim osebam
pošljejo obvestila o uvedbi postopka nadzora.
Po razpravi predsednik predlaga v sprejem
7. SKLEP: Nadzorni odbor Občine Lovrenc na Pohorju bo v letu 2013 izvršil naslednje
redne nadzore, ki so planirani v že sprejetem programu dela:


- Nadzor zakonitosti in pravilnosti porabe sredstev, namenjenih kritju stroškov
telovadnice v letu 2012 ter pregled zakonitosti in pravilnosti zaračunavanja
uporabnin za telovadnico - pri proračunskem uporabniku OŠ Lovrenc na Pohorju,
Občina Lovrenc na Pohorju – župan in občinska uprava (kot nadzorovani stranki), za kar
se v skladu s Poslovnikom Nadzornega odbora Občine Lovrenc na Pohorju izda obvestilo
o uvedbi postopka nadzora in se ga vroči nadzorovani stranki.
Za izvršitev tega nadzora se imenuje: Mirijam Križevnik.


- Nadzor zakonitosti in pravilnosti porabe sredstev za nadurno delo v letu 2012 - pri
proračunskem uporabniku Občina Lovrenc na Pohorju – župan in občinska uprava, za kar
se v skladu s Poslovnikom Nadzornega odbora Občine Lovrenc na Pohorju izda obvestilo
o uvedbi postopka nadzora in se ga vroči nadzorovani stranki.
Za izvršitev tega nadzora se imenuje: Mirijam Križevnik.
- Nadzor zakonitost in pravilnosti porabe sredstev, namenjenih povračilu stroškov
prevoza v državi v letu 2012 - pri proračunskem uporabniku Občina Lovrenc na Pohorju
– župan in občinska uprava, za kar se v skladu s Poslovnikom Nadzornega odbora Občine
Lovrenc na Pohorju izda obvestilo o uvedbi postopka nadzora in se ga vroči nadzorovani
stranki.

Za izvršitev tega nadzora se imenuje: Leonida Šumer.
- Nadzor zakonitosti in pravilnosti porabe sredstev, namenjenih plačilu dela preko
študentskih servisov v letu 2012 - pri proračunskem uporabniku Občina Lovrenc na
Pohorju – župan in občinska uprava, za kar se v skladu s Poslovnikom Nadzornega
odbora Občine Lovrenc na Pohorju izda obvestilo o uvedbi postopka nadzora in se ga
vroči nadzorovani stranki.
Za izvršitev tega nadzora se imenuje: Leonida Šumer.


- Nadzor zakonitosti in pravilnosti porabe sredstev, namenjenih delovanju društva
NK Žoga v letu 2012- pri proračunskem uporabniku Društvu NK Žoga, za kar se v skladu
s Poslovnikom Nadzornega odbora Občine Lovrenc na Pohorju izda obvestilo o uvedbi
postopka nadzora in se ga vroči nadzorovani stranki.
Za izvršitev tega nadzora se imenuje: Jože Javornik.
Sklep je sprejet soglasno. /ZA so glasovali vsi člani odbora/
Predsednik se zahvali za prisotnost in sodelovanje ter zaključi 13. sejo NO.
Seja je bila zaključena ob 19.15 uri.
Zapisal:
Dušan Jakop
PREDSEDNIK NADZORNEGA ODBORA
OBČINE LOVRENC NA POHORJU
Jože Javornik, univ. dipl ekon.

