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SKRAJŠAN ZAPISNIK 

 
 

9. seje NADZORNEGA ODBORA, ki je bila v četrtek, 10.5.2012, ob 17.00 uri, v prostorih 
Občine Lovrenc na Pohorju. 
 
PRISOTNI:   Joţe Javornik, Mirijam Kriţevnik, Leonida Šumer.  
 
OSTALI PRISOTNI:  Ţupan Joško Manfreda, Bronislava Paulič, Dušan Jakop. 
 
 

AD/1 

UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN POTRDITEV DNEVNEGA REDA 
 
Predsednik Nadzornega odbora pozdravi prisotne na 9. 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 skrajšanih zapisnikov 7. in 8. seje in pregled realizacije 

sklepov. 

3. Pregled in sprejem vseh dokončnih poročil, ki jih je za leto 2011 in 2012 

opravil NO. 





 

4. Pregled Predloga Zaključnega računa Občine Lovrenc na Pohorju; ob tem še 

posebej pregled naslednjih proračunskih postavk: 

- stran 12/19 (Splošni del ZR 2011) 4020 Pisarniški in splošni material in 

storitve – konto 402099 v višini 130.731,79 EUR, 

- stran 13/19 (Splošni del ZR 2011) 4029 Drugi operativni odhodki – konto 

402999 v višini 140.907,19 EUR, 

- stran 15/19 (Splošni del ZR 2011)4208 Študije o izvedljivosti projektov, 

projektna…– konto 420804 v višini 22.019,05. 

5. Razno 

 
 Navzoči so vsi člani odbora. 

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

 

AD/2 

PREGLED IN POTRDITEV SKRAJŠANEGA ZAPISNIKA 7. IN 8. SEJE IN PREGLED 

REALIZACIJE SKLEPOV 
 
Predsednik Nadzornega odbora da v obravnavo skrajšan zapisnik 7. In 8. seje 
Nadzornega odbora.  
(Opomba: Popravki, ki so prispeli po e- mailu, so zajeti v zapisniku). 


Mirijam Kriţevnik predlaga popravek zapisnika v smislu, da »NO prosi ţupana, da zapusti 
sejo NO, saj na sejo ni bil vabljen.« 
 
Ţupan pove, da Dušanu Jakopu ni dal pooblastila, da lahko prisostvuje na sejah NO. 
 
Predsednik NO pove, da po Statutu Občine Lovrenc na Pohorju nekdo od zaposlenih v 
občinski upravi mora biti zadolţen za administrativno in tehnično pomoč NO. Zato 
predlaga ţupanu, da za izvedbo teh nalog pisno pooblasti javnega usluţbenca. 
 
Ţupan nadalje pove, da v poslovniku piše, da ţupan za vsako sejo NO posebej določi 
strokovnega sodelavca, ki sodeluje na sejah NO. 
 
Ţupan prebere 49. člen Statuta Občine Lovrenc na Pohorju, ki se glasi: 


(1) Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega odbora zagotavljata ţupan in občinska uprava. 
 
(2) Ţupan določi javnega usluţbenca v občinski upravi, ki pomaga pri pripravi in vodenju sej ter pisanju in 
odpravi zapisnikov in drugih pisanj nadzornega odbora, arhiviranje gradiva, sprejemanje in urejanje pošte ter 
za opravljanje drugih opravil, potrebnih za nemotena administrativna tehnična dela nadzornega odbora. 

 
Leonida Šumer pove, da ta člen razume tako, da bi ţupan moral ţe od začetka mandata 
NO enega od zaposlenih javnih usluţbencev v občinski upravi pooblastiti za izvajanje 
administrativno-tehničnih nalog pri delu NO ter vpraša, kako je bilo to organizirano v 
prejšnjem mandatu. 
 





 

Dušan Jakop pove, da imel je v prejšnjih mandatih ustno pooblastilo prejšnjega ţupana za 
izvajanje administrativnih in tehničnih nalog, ki so v pomoč NO. Ker v mandatu tega NO še 
ni bil nihče določen za izvajanje tega dela, je to delo avtomatično opravljal še naprej, saj 
mu nihče tega ni prepovedal. 
 
Ţupan pove, da ne nasprotuje temu, da Dušan Jakop servisira NO.  


Glede odzivnega poročila pove, da ga je napisal in poslal predsedniku NO. V tem poročilu 
je zapisal tako pohvalo kot tudi to, kar meni, da je bilo pri delu storjeno narobe. Glede 
direktorice občinske uprave pa pove, da gre v kratkem v pokoj in da se ne bo več vtikal v 
njeno delo. Občino čaka v bodoče veliko dela, nekaj projektov zaradi menjave direktorja 
občinske uprave ţe stoji. NO-ju zagotovi, da bo prejel vse zahtevane dokumente, kar velja 
tudi za zahtevane pogodbe o zaposlitvi direktorice občinske uprave. NO prosi za strpnost 
ter za delo, ki je v dobro kraja. Pove, da je gospa Bronislava Paulič pripravila zahtevano 
dokumentacijo. Doda, da je bil v njeno pripravo vloţen velik napor, saj je bilo treba 
pripraviti gradivo, ki zajema štiri fascikle. Tudi pogodbe o zamenjavi zemljišč lahko NO 
pogleda. Člani NO se lahko najavijo pri ţupanu in pregledajo dokumentacijo, na voljo pa 
jim bo tudi ostala dokumentacija, ki se bo kopirala. 


Ţupan da NO v pogled zahtevano dokumentacijo.  


 
Leonida Šumer pove, da je NO ţelel v pogodbi o zaposlitvi preveriti odgovornosti 
direktorice občinske uprave. 
 
Predsednik NO prosi ţupana, da do naslednje seje NO pisno pooblasti Dušana Jakopa ali 
koga drugega za opravljanje administrativno-tehničnega dela za NO v obdobju mandata 
tega NO. 
 
Mirijam Kriţevnik prosi ţupana, da na dnevni red prve naslednje seje Občinskega sveta 
uvrsti obravnavo dokončnih poročil NO o opravljenih nadzorih. 
 
Ţupan obljubi, da bodo poročila obravnavana na naslednji seji in da bo za to predvidena 
tudi posebna točka dnevnega reda seje Občinskega sveta. 
 
Nadalje predlaga potrditev skrajšanega zapisa 7. in 8. seje NO. 

 

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

realizacijo sklepov in potrdil skrajšana zapisnika 7. in 8. seje NO.  

Nadzorni odbor ugotavlja, da so sklepi realizirani oz. v izvajanju. 
 
 
 Navzoči so vsi člani odbora. 

Sklep je sprejet soglasno. /ZA so glasovali vsi člani odbora/ 
 
 
Predsednik predlaga zamenjavo točk dnevnega reda. Predlaga, da kot tretjo točko 
obravnavajo predlog zaključnega računa. 
 
 
 





 

AD/3 

PREGLED PREDLOGA ZAKLJUČNEGA RAČUNA OBČINE LOVRENC NA 

POHORJU; OB TEM ŠE POSEBEJ PREGLED NASLEDNJIH PRORAČUNSKIH 

POSTAVK: 

- stran 12/19 (Splošni del ZR 2011) 4020 Pisarniški in splošni material in 

storitve – konto 402099 v višini 130.731,79 EUR, 

- stran 13/19 (Splošni del ZR 2011) 4029 Drugi operativni odhodki – konto 

402999 v višini 140.907,19 EUR, 

- stran 15/19 (Splošni del ZR 2011)4208 Študije o izvedljivosti projektov, 

projektna – konto 420804 v višini 22.019,05. 

- stran 12/19 (Splošni del ZR 2011) 4020 Pisarniški in splošni material in 

storitve – konto 402099 v višini 130.731,79 EUR, 

Bronislava Paulič predstavi vsebino zahtevane dokumentacije ter članom NO preda še 
dodatne tabele. Pove, da proračunske postavke niso bile prekoračene. Glede primerjave s  
preteklimi leti (2008) pove, da so postavke realizirane glede na sprejete proračune. Plani 
in realizacije se po letih razlikujejo. Upoštevati je tudi treba, kaj je v določenem letu na 
posamezni postavki planirano. Razlog za povečanje postavke glede na preteklo leto je 
predvsem v Cestnem katastru (odmere) in Občinski strategiji plana občine (OPN), kar 
predstavlja večletni strošek. 
 
Predsednik pove, da je zadovoljen z odgovori. 

 

- stran 13/19 (Splošni del ZR 2011) 4029 Drugi operativni odhodki – konto 

402999 v višini 140.907,19 EUR, 

 

Bronislava Paulič razloţi menjalno pogodbo, sklenjeno med Občino Lovrenc na Pohorju in 

druţbo Pergola d.o.o. Zemljišče je občina pridobila na zalogo za nadaljnjo prodajo. … 

 

Predsednik pove, da je zadovoljen z odgovori. 

 

- stran 15/19 (Splošni del ZR 2011) 4208 Študije o izvedljivosti projektov, 

projektna – konto 420804 v višini 22.019,05. 

Predsednika predvsem zanimajo projekti druţbe Profuturus d.o.o. 
 
Bronislava Paulič odgovori, da se sredstva za projekte, ki jih je pripravljal Profuturus 
d.o.o., nahajajo na različnih postavkah, saj gre za več projektov. Dokumentacija za 
knjiţnico je knjiţena na postavkah za knjiţnico, dokumentacija za izvedbo del na 





 

kulturnem domu pa na postavkah za Kulturni dom Joţefa Petruna. Sredstva, namenjena 
svetovanjem glede Nigrada in izvedba okrogle mize, pa na nahajajo na postavki, 
predvideni za svetovanja. 
 
Za postavko 42804 pa g. Paulič pove, da mora preveriti, kateri projekti so vpisani za leto 
2012. Odgovor bo poslan po elektronski pošti. 
 
Predsedujoči ugotovi, da sta tudi članici zadovoljni z odgovori, zato zaključi razpravo in da 
v odločanje 
 

2. SKLEP: Nadzorni odbor Občine Lovrenc na Pohorju je obravnaval 

Zaključni račun Občine Lovrenc na Pohorju - za leto 2011, pri 

čemer pri porabi proračunskih sredstev v letu 2011 ni ugotovil 

VEČJIH nepravilnosti. Nepravilnosti, ugotovljene pri opravljenih 

nadzorih, so navedene v sprejetih dokončnih poročilih NO.  

 Občinskemu svetu Občine Lovrenc na Pohorju NO predlaga, da 

Zaključni račun Občine Lovrenc na Pohorju - za leto 2011 v 

sprejme v nadaljno obravnavo. 
 
 Navzoči so vsi člani odbora. 

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

AD/4 

PREGLED IN SPREJEM DOKONČNIH POROČIL  
 

- O opravljenem nadzoru pravilnosti in smotrnosti uporabe občinskih sredstev, 
namenjenih svetovalnim storitvam v Občini Lovrenc na Pohorju, 

- O opravljenem nadzoru uporabe občinskih sredstev, namenjenih izplačilu plač in 
drugih prejemkov, zaposlenih v Občinski upravi v letu 2011, 

- O opravljenem nadzoru uporabe občinskih sredstev, namenjenih reprezentanci 
Občine Lovrenc na Pohorju v letu 2010, 

- O opravljenem nadzoru porabe občinskih sredstev, namenjenih delovanju PGD 
Lovrenc na Pohorju, 

- O opravljenem nadzoru porabe občinskih sredstev, namenjenih za izvedbo 
Jezernikovih dni 2011, 

- O opravljenem nadzoru porabe občinskih sredstev, namenjenih računalniškim 
storitvam Lovrenc na Pohorju v letu 2010 in v obdobju januar – avgust 2011, 

- O opravljenem nadzoru porabe občinskih sredstev, namenjenih delovanju Twirling 
maţuretne skupine Lovrenc na Pohorju v letu 2010, 

 
Predsednik ugotovi, da so poročila pregledana in usklajeno, zato predlaga 
 

3. SKLEP: Nadzorni odbor Občine Lovrenc na Pohorju se je seznanil in 

potrdil dokončna poročila: 

- O opravljenem nadzoru pravilnosti in smotrnosti uporabe občinskih sredstev, 

namenjenih svetovalnim storitvam v Občini Lovrenc na Pohorju, 

- O opravljenem nadzoru uporabe občinskih sredstev, namenjenih izplačilu 

plač in drugih prejemkov, zaposlenih v Občinski upravi v letu 2011, 





 

- O opravljenem nadzoru uporabe občinskih sredstev, namenjenih 

reprezentanci Občine Lovrenc na Pohorju v letu 2010, 

- O opravljenem nadzoru porabe občinskih sredstev, namenjenih delovanju 

PGD Lovrenc na Pohorju, 

- O opravljenem nadzoru porabe občinskih sredstev, namenjenih za izvedbo 

Jezernikovih dni 2011, 

- O opravljenem nadzoru porabe občinskih sredstev, namenjenih 

računalniškim storitvam Lovrenc na Pohorju v letu 2010 in v obdobju januar 

– avgust 2011, 

- O opravljenem nadzoru porabe občinskih sredstev, namenjenih delovanju 

Twirling mažoretne skupine Lovrenc na Pohorju v letu 2010, 

 
 
 Navzoči so vsi člani odbora. 

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

AD/4 

RAZNO 
 
 
Predsednik se zahvali za prisotnost in sodelovanje ter zaključi 9. sejo Nadzornega odbora. 
 
Seja je bila zaključena ob 18.15 uri. 
 
 
 
 
Zapisal: 
Dušan Jakop 
 

PREDSEDNIK NADZORNEGA ODBORA  

                  OBČINE LOVRENC NA POHORJU 

 
    Jože Javornik, univ. dipl ekon.


