
OBČINA LOVRENC NA POHORJU 

Nadzorni odbor 

Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju 

Tel.: 02 / 675-17 01, Fax: 675-16 01; e-mail:obcina@lovrenc.si 

  

Številka poročila: 2/2014 

  

Datum: 27. 6. 2014 

  

Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/1993 s spremembami; v 

nadaljevanju: ZLS), 39. in 40. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (Uradno glasilo 

slovenskih občin, št. 13/2011) ter v skladu s Programom dela za leto 2013, je Nadzorni odbor 

Občine Lovrenc na Pohorju v sestavi Jožeta Javornika kot predsednika ter Mateje Jodl in 

Mirijam Križevnik kot članic na 19. redni seji dne 13. 6. 2014 sprejel 

  

DOKONČNO POROČILO 

  

O OPRAVLJENEM NADZORU 

UPORABE OBČINSKIH SREDSTEV, NAMENJENIH PLAČILU DELA PREKO 

ŠTUDENTSKEGA SERVISA 

V LETU 2013 

  

  

  

1. Predmet (namen in cilj) nadzora: Nadzor zakonitosti in pravilnosti poslovanja z 

občinskimi sredstvi v letu 2013 ter nadzor učinkovitosti in gospodarne porabe 

občinskih sredstev, ki so bila v tem letu namenjena plačilu dela preko študentskega 

servisa v letu 2013 

2. Datum opravljenega nadzora: 26. 5. 2014 

3. Kraj opravljenega nadzora: sedež Občine Lovrenc na Pohorju na naslovu Spodnji trg 

8, Lovrenc na Pohorju 

4. Člani nadzornega odbora, ki so prisostvovali nadzoru: predsednik nadzornega 

odbora Jože Javornik in Mateja Jodl kot članica nadzornega odbora 

5. Za nadzor zadolžen član nadzornega odbora - poročevalec: Mateja Jodl 

6. Kratek povzetek: Nadzorni odbor je opravil nadzor nad porabo javnih sredstev, ki jih 

je Občina Lovrenc na Pohorju v letu 2013 v proračunu namenila za plačilu dela preko 

študentskega servisa v letu 2013. Po ugotovitvi nadzornega odbora so bila sredstva 

uporabljena namensko ter gospodarno. 
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UVOD 

  

Nadzorovani subjekt predstavlja Občino Lovrenc na Pohorju (v nadaljevanju: občina). V letu 

2013, na katerega se nanaša opravljeni nadzor, je funkcijo župana opravljal Joško Manfreda, 

ki je po zakonu tudi odgovoren za zakonito porabo proračunskih sredstev.  

 

Nadzorni odbor je pri nadzoru pregledal listine, za pojasnila v zvezi z izplačili pa je prosil 

gospo Bronjo Paulič (višjo svetovalko za proračun in gospodarstvo), ki je članom nadzornega 

odbora dala na vpogled zahtevane listine. 

 

Sodelovanje med nadzornim odborom in gospo Bronjo Paulič je med samim nadzorom ter 

tudi kasneje med pripravo poročila po oceni članov nadzornega odbora potekalo odlično. 

 

UGOTOVITVENI DEL S PRIPOROČILI IN PREDLOGI 

 

V proračunu za leto 2013 je bilo za plačilo dela preko študentskega servisa v letu 2013 

6.535,25 EUR (proračunska postavka št. 406300). 

Gospa Bronja Paulič nam je pojasnila, kako poteka obvezna počitniška praksa. 

Občina Lovrenc na Pohorju je v letu 2013 kar nekaj domačinom omogočila obvezno 

počitniško prakso. 

Da lahko dijak opravi obvezno počitniško prakso, mora na občino poslat prošnjo. Občina nato 

z njegovo šolo sklene pogodbo. V njej je določeno, kdo nosi pavšalne prispevke, ki so po 

ZUJF-u za dijake 47 EUR in za študente 97 EUR. Višina nagrade, ki jo plača občina pa je 

odvisna od prisotnosti. Občina krije tudi stroške prehrane in prevoza. 

 

Preko študentskega dela je Občina najela dva študenta za fotografiranje Jezernikovih dni  

2013, za Turistično informativno pisarno in za urejanje javnih površin v času dopustov javnih 

delavcev. 

 

Nadzorni odbor ugotavlja, da so bila sredstva uporabljena namensko ter gospodarno. 

Odzivnega poročila v roku ni bilo. 

 

                                                                       Jože Javornik, predsednik nadzornega odbora 

                                                                           Mateja Jodl, članica nadzornega odbora 

                                                               Mirijam Križevnik, članica nadzornega odbora 

Odredba: 

  
VROČITI: 

-         Vodji Občinske uprave Lovrenc na Pohorju  

-         Županu Občine Lovrenc na Pohorju 
 - 1x arhiv dokumentarnega gradiva 

SEZNANITI: 

-         Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju 


