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POROCILO 0 DELU NADZORNEGA ODBORA V DRUGEM POLLETJU 2011 

Nadzomi odbor ob~ine je nadaljeval svoje delu v drugem polletju leta 20 II po sprejetem 
programu deJa. Tako smo imeli v tern ~su 4 seje, na katerih smo v glavnem obravnavali 
osnutke poroeil o opravljenih nadzorih, ki so jih izvedli nadzomiki, sproti pa smo se 
seznanjali tudi z delom in sklepi oMinskega sveta, saj je bil predsednik NO prisoten na vseh 
sejah sveta inje o tern redno porotal tudi na vseh sejah NO. 

Delo na§ega odbora smo pri~eli na 4. redni seji, ki je bila 1. 7. 2011. Na tej seji smo 
obravnavali in potrdili osnutke poroeil, ki so jih pripravili nadzomiki po opravljenih nadzorih 
v prvem polletju 2011 in se dogovorili o pripravi porocila o delu NO za prvo polletje 2011. 0 
ugotovitvah po opravljenih nadzorih v tern obdobju smo poroeali na 7. seji oMinskega sveta. 

Naslednja seja NO je bila 12. 8. 2011. Na njej smo obravnavali odzivno poroeilo (ugovor) 
Smuearsko skakalnega kluba Mislinja na opravljeni nadzor. 0 sprejetih stali~ih in sklepih 
odbora smo poroeali tudi na seji obcinskega sveta ob obravnavi porocila o delu NO za prvo 
polletje. Dogovorjeno je bilo, da zaradi nesporazumov glede kraja opravljanja nadzora 
nadzor pri tern proracunskem porabniku nadaljujemo v drugem polletju na sedefu SKK. 0 
izsledkih tega nadzora poroeamo v delu porocila. kjer so navedene tudi ugotovitve 
nadzomikov za opravljene nadzore v tern obdobju. Na tej seji smo tudi obravnavali in sprejeli 
spremembe Pravilnika o delu NO. Taje namrec doloeal, da bi moral nadzomi odbor kvartalno 
poroeati o svojem delu na sejah oMinskega sveta, kar se nam je zdelo prepogosto, saj bi na ta 
nacin moral dnevni red skoraj sleherne seje obcinskega sveta imeti tudi tocko dnevnega reda 
o delu NO. Poleg tega se nam niso zdele smiselne doloebe pravilnika, ki so doloeevale, da 
mora NO vsako leto opraviti celoviti nadzor zakljucnega racuna proracuna obcine. Tak~n 
nadzor bi zahteval nekajmesecno delo vseh clanov NO, zato so nam tudi na seminarjih, kijih 
je za clane NO organiziral Institut za javno fmancno pravo, odsvetovali tak~na doloeila v 
statutih obcine in pravilnikih o delu NO. Temu ustrezno smo torej spremenili doloebe 
pravilnika, ki so bile tudi objavljene v uradnem glasilu obCine. 

Na 6. redni seji NO, kije bila 18. II. 2011, smo obravnavali osnutke porocil o opravljenih 
nadzorih v mesecu septembru in oktobru 2011, obravnavali in sprejeli smo program deJa in 
financni nacrt nadzomega odbora za leto 2012. 

V drugem polletju 2011 so bili opravljeni sledeci nadzori. Ugotovitve in zakljucke, kijihje 
sprejel nadzomi odbor pa v nadaljevanju v skraj~i obliki navajamo tudi v tern porocilu: 

1. Nadaljevanje nadzora nad namensko porabo sredstev proralunskega porabnika 
Smu~arsko-skakalnega kluba Mislinja: 
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Nadzor je v nadaljevanju opravila Jozica Zupanc. Postopekje, tako kotje hila izrafena zelja 
SKK, nadaljevala na sedeZu kluba. Glede nato, da klub pridobiva svoja sredstva tudi iz 
drugih virov, ni mogoce lociti porabo sredstev glede na pridobljene vire, razen za investicijska 
sredstva. Nadzornica pri pregledu namenske porabe prora~unskih sredstev ni ugotovila 
nenamenske porabe sredstev in je zato predlagala, da se klubu izda pozitivno mnenje o 
zak.onitosti porabe sredstev. Taksno kon~no porocilo je potrdil tudi NOna svoji seji. 

2. Nadzor nad izpla<!evanjem osebnib dohodkov in drugih prejemkov, zaposlenih v 
ob<!inski upravi v prvem polletju 2011: 

Nadzor sta opravili nadzornici Katjusa Konecnik-Kotnik in Tatjana Koprivnik v 2. 11. in 9. 
11. 2011 na sedezu obcine. Pri tern nadzoru sta ugotovili, da so bila izplacila osebnih 
dohodkov izvrsena v skladu z obstojeco zakonodajo in v skladu z izdanimi odlocbami. Za 
prvo polletje paso bila izvrsena tudi izpla~ila za delovno uspesnost iz pove~anega obsega 
dela vsem zaposlenim na obcinski upravi. V sklepih, s katerimi je opredeljen povecan obseg 
dela, so veckrat navedene aktivnosti in dela, ki so dejansko osnovna delovna obveznost 
delavcev na o~inski upravi, morebitni znaten porast njihovega obsega pa ni prikazan oz. 
obrazlo~en v sklepih in predhodno sklenjenih dogovorih o povecanem obsegu deJa. Taksni 
ugotovitvi je sicer dala ugovor direktorica obcinske uprave in v njem podrobno opisala dela, 
ki so jih morali delavci na ob~inski upravi opraviti v okviru svojih delovnih dolznosti in iz 
poveeanega obsega deJa. Nadzorni odbor se z vsemi navedbami v odzivnem porocilu ni 
strinjal. Kako si naj sicer razlagamo dejstvo, da se je v povecan obseg dela stelo tudi 
sodelovanje racunovodkinje pri opravljanju nadzorne funkcije ~lanov NO in revizorja pri 
kontroli zakljucnega racuna proracuna, ali pa spremenjen nacin dela pri pripravi in vnosu 
sprememb o zemljiscih v lasti o~ine v zemljisko knjigo (interdisciplinarni pristop). 

Nadzomici sta ugotovili tudi nekaj manjsih napak v personalni evidenci zaposlenih na obcini 
(nepodpisana in verificirana pogodba z zigom delavke Andreje Preninger, pomanjkljivo 
navedena Stevilka pogodbe o zaposlitvi, ki je osnova za izplacilo place za delavko Silva Sovic 
itd.). 

Po obravnavi odzivnega porocilaje NOna svoji 8. seji sprejel stalisce, da v porocilu navedene 
pomanjkljivosti, predvsem pomisleki v zvezi s placili dela plac za delovno uspesnost iz 
naslova povecanega obsega dela svojim uslul:bencem, ni mogoce steti kot nepravilnosti, 
ampak zgolj kot priporotila za nadaljnje ravnanje. Sredstva za placilo povecanega obsega dela 
naj se namenjajo preudamo in upraviceno v skladu z zakonskimi dolocili. 

3. Nadzor oad stanjem nepremi<!nega in premicnega premozenja (spremembe med 
letom): 

Nadzor sta opravila nadzornika Mirko TovSak in Tatiana Koprivnik na sedezu obcine 26. 10. 
20 II. Ugotovila sta, da se razen neodplacnih prenosov zemljisc na obeino, prodaje 
nepremicnega premo~enja, ki so bile predvidene v proracunu za leta 20 II niso bile izvrsene. 
S proracunom za leto 2011 je bila predvidena prodaja objekta osnovne sole s pripadajocim 
zemlji~em v Mislinjskem jarku in zemlji~a pri mehanicni delavnici. Do prodaje do dneva, 
ko je bil opravljen nadzor, niti v prvem, niti v drugem primeru se ni priSio. Vzrok za to je bil 
postopek ponovne cenitve objekta osnovne sole v Mislinjskem jarku (cenaje bila zniZ:ana na 
9.900 €), za zemljisca pri mehanicni delavnici pa urejanje lastniSkih odnosov z Jankom 
Zak.rsnikom. Sicer so clani NO ugotavljali, da je cenitev objekta osnovne sole v Mislinjskem 
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jarku s pripadajocim zemljiscem zelo nizka, zato so priporocali Z.upanu, da poizkusa v 
postopku prodaje iztr:Ziti visjo vrednost. 

4. Nadzor investicije v siritev otroskega vrtca v Mislinji: 

Nadzor investicije vkljucno s postopkom javnega razpisa sta opravila nadzomika Jo.Zica 
Zupanc in Matjal. Tovsak. Pri pripravi in izvedbi te investicije nista ugotovila vecjih 
nepravilnosti (edini pomislekje bil glede avansiranja placila za projekte in revizijo projekta). 
Zaradi tega je nadzomi odbor dal pozitivno mnenje glede izvedbe te investicije. 

Na 7. redni seji NO so se clani seznanili z osnutkom proracuna za leta 2012. Pri tern so imeli 
dve vpra.Sanji. Prvo se je nanasalo na izgradnjo meteomega kanala (proracunska postavka 
15009). Za to izgradnjo namrec v proracunu ni bila predvidena participacija tistih obcanov, ki 
bi se nata kanal prikljucevali. Po pismeni obrazlozitvi Z.upana, pri tej investiciji ne gre za 
odvajanje meteomih voda stanovalcev v naselju Ob gozdu in Sejmisce, pac pa za urejanje 
hudourniSke vode, ki priteka iznad naselja ob Gozdu inje bila do sedaj izpeljana v obstojeci 
kanalizacijski vod, kar je povzroealo prekomerne kolicine meteome vade v kanalizaciji 
fekalnih voda in tel.ave pri ciscenju odpadnih voda v cistilni napravi. Drugo vprasanje se je 
nanasalo na kadrovski nacrt proracuna za leta 2012, kjer je bila predvidena nova zaposlitev 
diplomiranega ekonomista kot svetovalca za podrocje izvrsevanja proracuna. Po zagotovilih 
.Zupana dote zaposlitve v letu 2012 ne bo priSlo, pac paje v planu to delovno mesto 
nacrtovano zato, da bi lahko zadr:Zali obstojece stevilo zaposlenih v obcinski upravi, ce bi 
eventuelno prislo do Iineamega znizevanja nacrtovanih zaposlitev v obcinskih upravah zaradi 
vsesplosnega varcevanja v javni upravi. 

Na isti seji nadzomega odbora smo izdali soglasje za prenos izvedbe investicije kolesarske 
steze Mislinja- Gornji Do lie iz leta 2011 v letu 1012 (taksno soglasje je predvideno v Zakonu 
o javnih narocilih v primeru, ce zaradi nezagotavljanja sredstev doloeene investicije ni moroo 
izvesti v tekocem proracunskem obdobju). 

Na 7. seji NO smo sklepali tudi o spremembi Pravilnika o placah obcinskih funkcionatjev in 
nagradah clanov delovnih teles obcinskega sveta ter clanov drugih obcinskih organov ter o 
povracilu stroskov. Predlog spremembe smo predlozili v obravnavo in sprejem obcinskemu 
svetu, ki jete spremembe tudi potrdil na svoji 10. seji. 

Mislinja, 29. 2. 2012 

Predsednik nadzornega odbora: 
Mirko Tovsak 
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