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POROCILO 0 DELU NADZORNEGA ODBORA V PRVEM POLLETJU 2012

Nadzomi odbor Obcine Mislinjaje sprejel program nadzora za leto 2012 na svoji 6. redni seji
dne 18. 11. 2011 in z njim seznanil tudi Obcinski svet, ki je ta program tudi potrdil na svoji
10. redni seji dne 26. 1. 2012 ob sprejemanju proracuna za leto 2012. S programomje bilo
predvideno, da bodo clani NOv 1etu 2012 opravili pet nadzorov, od tega stiri v prvem polletju
leta 2012. Vsi ti nadzori so bili tudi opravljeni, z ugotovitvami pa tudi seznanjene
nadzorovane osebe, ki so v posameznih primerih pripravile tudi odzivna porocila. 0
ugotovitvah pri opravljenih nadzorih porocamo v nadaljevanju tega porocila. Nadzomi odbor
je imel v prvem polletju 2012 stiri redne seje. Na teh sejah smo sprejemali in potrjevali
osnutke porocil ter odzivna poroci1a, zadnja 12. seja NO paje bila 19. julija 2012. Ker smo na
tej seji obravnavali tudi odzivno porocilo odgovorne osebe za izvedbo investicije za lokalno
cesto PirSev dom- Sedovnik, nadzor paje bil opravljen v prvem polletju 2012, v tern porocilu
porocamo tudi o sk1epih, sprejetih na tej seji.
V tern obdobju se je en clan NO udelezil tudi seminarja o novostih v postopkihjavnega
narocanja. Ta seminar je organiziral Institut za javno pravo v mesecu februarju 2012.
V prvem polletju 2012 so bili opravljeni sledeci nadzori:
1. Nadzor in ugotavljanje usklajenosti realizacije proracuna za leto 2011 s sprejetim
proracunom in zagotavljanja zakonitosti pri realizaciji posameznih postavk proracuna:

Nadzor sta opravili nadzornici Jozica Zupanc in Tatjana Koprivnik v mesecu marcu 2012. Pri
opravljanju nadzora je sodelovala tudi racunovodkinja Lidija Kanovnik. Splosna ugotovitev
po opravljenem nadzoruje, daje realizacija proracuna v skladu s sprejetim proracunom
oziroma rebalansom proracuna za leto 2012. Edino manjse odstopanje je bilo ugotovljeno pri
postavki kratkorocnih obveznosti, ki se nana5a na prevoze otrok v ygini 14.790,42 €. Ta
obveznostje bila prenesena v proracun za leto 2012. Taksni prenosi sicer niso dovoljeni, ker
pa gre pri tern za zanemarljiv znesek, nadzornici smatrata, da ni slo za omembe vredno krsitev
predpisov. Pri kontroli realizacije proracuna sta nadzornici posebno pozornost posvetili viSini
zadolzenosti obcine in pri tern ugotovili, da zna5a skupna obveznost za odplacilo kreditov
(glavnica + obresti) 93.014,00 €, kar znasa 2,52% vseh realiziranih prihodov v letu 2010, ki
se Stejejo v kvoto zadolzevanja. Dovoljena visina po Zakonu o financiranju obcinje do 8% te
kvote, zato lahko stejemo Obcino Mislinja med podpovprecno zadoliene obCine v
slovenskem prostoru. Prav tako sta nadzomici ugotovili, da so bile vse vecje investicije v letu
2011 izvrsene v skladu z nacrtom razvojnih programov in daje stanje teh investicij v glavni
knjigi usklajeno.
2. Nadzor nad evidenco nepremicnega premozenja obcine s posebnim poudarkom nad
evidenco zemljisc ter usklajenosti z vpisi v zemljiski knjigi:

Clana NO Mirko Tovsak in mag. Katjusa Konecnik Kotnik sta ta nadzor opravila v casu od
21. 3. do 10. 4. 2012. Pri opravljanju nadzora so s strani obcine sodelovali: direktorica
obCinske uprave Ana Skobir, racunovodkinja Lidija Kanovnik in obcasno tudi zupan obcine
Mislinja Franc Silak.
Nadzomika sta posebno pozornost posvetila evidenci zemljisc in stanovanj v Jasti obcine. Pri
tern sta nadzornika ugotavljala, daje evidenca nepremicnega premozenja ObCine Mislinja,
izhajajoc iz delitvene bilance na dan 31. 12. 1994, sicer vzpostavljena, vendar je v njej ·
mogoce opaziti veliko pomanjkljivosti in nedoslednosti. Nadzomica mag. Katjusa Konecnik
Kotnik, ki se je posvetila evidenci zemljiSc ugotavlja, da v njej ni vpisana vrsta nepremicnin,
ki so v okviru razlicnih investicij presla v last obcine v letih 1995 do 2011. Obcina o tern ne
vodi posebne evidence. Taksna evidenca , ki hkrati prikazuje tudi, v kateri fazi prenosa
lastniStvaje posamezna nepremicnina, se je za tekoce zadeve vzpostavila sele v letu 2011.
Zato nadzornika predlagata, da podobna evidenca vzpostavi tudi v zvezi s prometom z
nepremicninami v okviru investicij, ki so se izvajale v letih 1995 do 2011, koncane postopke
pa nato ustrezno evidentira v skupni evidenci nepremicnega premozenja.
Na podrocju evidence stanovanj nadzornika ugotavljata, da evidenca stanovanj, ki je vodena s
strani direktorice obcinske uprave in evidenca v racunovodstvu nista usklajeni. Tako na
primer stanovanjski prostori v objektu Sentlenart 30, ki so sicer prekvalificirani v poslovne
prostore injih uporablja Drustvo invalidov Mislinja sploh niso bili zavedeni v racunovodski
evidenci. Enako velja za poslovne prostore v objektu Sentlenart 34 (kletni prostori
Zdravstvenega doma) v povrsini vsega 309,42 m2. Zaradi tega sta nadzornika nalozila
odgovornim osebam v obCinski upravi, da uskladijo obe evidenci z dejanskim stanjem in tako
tudi zagotovijo pravilnost izkazovanja racunovodskih postavk za to vrsto premozenja.
Nadzornika sta tudi ugotovila, daje saldo neizterjanih terjatev za najemnine koncem leta 2011
relativno visok, saj znasa 33.922,60 €. Zato predlagata, da obcina od Komunale, ki opravlja
storitve zaracunavanja in izterjave najemnin, zahteva, da pristopi k intenzivnejsi izterjavi
neplacanih najemnin.
Sedanja knjigovodska vrednost vseh stanovanj v Jasti obcine Mislinjaje relativno nizka. Tako
znasa za vseh 57 stanovanj, kolikor jihje bilo evidentiranih koncem leta 2011 v
racunovodstvu, sedanja neodpisana vrednost 696.471,06 €, med tern ko znasa ocenjena tl'Zna
vrednost za 51 stanovanj (cenitev je opravil sodni cenilec Gornjak za potrebe eventuelnih
prodaj) 1.620.227.- € ..
Pri preverjanju, koliko denarja obcina namenja za tekoce in investicijsko vzdl'Zevanje svojega
stanovanjskega fonda, je bilo ugotovljeno, daje obCina v petih letih (od leta 2007 do 2011) za
te namene potrosila vsega 162.574,61 €, ceprav je v tern obdobju iz najemnin pridobila
348.192,19 €. Glede nato, da so predvsem starejSa stanovanja v zelo slabem stanju, NO meni,
da bi bilo potrebno za vzdrZ:evanje teh stanovanj nameniti vee denarja. Po nasi oceni bi bilo
primerno, da se priblizno toliko denarja, kot se zbere iz najemnim , tudi vme za tekoca in
investicijska vzdl'Zevalna dela na stanovanjih v Jasti obCine.

3. Nadzor zakJjucnega racuna 2011 za VVZ Slovenj Gradec s poudarkom nad trosenjem
proracunskib sredstev za vrtec Mislinja:
Nadzor sta opravila nadzornika Mirko Tovsak in Tatjana Koprivnik 11. in 12. 4. 2012 na
sedezu VVZ v Slovenj Gradcu ob prisotnosti direktorice lvice Vaukan in racunovodkinje
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Natase Plevnik. V casu nadzora sva nadzornika pregledala usklajenost zaposlitev po sprejeti
sistemizaciji delovnih mest ter usklajenost izplacil osebnih dohodkov z obstojecimi predpisi,
ki se nanasajo na izplacila plac in osebnih prejemkov v javnem sektorju za leto 2011. Prav
taka sva pregledala postopekjavnega narocanja za sukcesivno dobavo prehrambenega blaga
za obdobje od 1.11. 2011 do 31. 10. 2013.
Pri tern sva nadzornika ugotovila, da na podrocju zaposlovanja ni bilo krsitev glede na
normative, ki so sprejeti za vzgojno varstvene ustanove, prav tako ni bilo krsitev na podrocju
izplacevanja osebnih dohodkov. Tako v VVZ za leta 2011 tudi niso izplacevali dodatkov za
delovno uspesnost, prav taka paso bili tudi zamrznjeni vsi postopki in izplacila za
napredovanja v visje placilne razrede. Na preskok sva pregledala nekaj izplacil potnih
stroskov in pri tern nisva nasla nikakrsnih nepravilnosti.
Glede javnega narocanja prehrambenega blaga sva nadzornika priporocila, da v naslednjih
javnih razpisih poleg cene kat kriterij za izbor izvajalca vkljucijo se drugi kriteriji, saj izbrani
dobavitelj za meso in mesne izdelke ne zagotavlja ustrezne kvalitete, veckrat zamuja z
dobavami zaradi precejsnje oddaljenosti, bit paje izbran kot najugodnejsi dobavitelj zaradi
najnizjih cen svojih izdelkov.

4. Nadzor nad izvedbo investicije v posodobitev ceste v Veliko Mislinja (Piriev domSedovnik):
Nadzor sta opravila Matja:l Tovsak in mag. Katjusa Konecnik Kotnik v casu od 16. 5. 2012 do
23. 5. 2012 ob prisotnosti viSjega svetovalca Draga Pogorevca in racunovodkinje Lidije
Kanovnik.
Nadzomika sta posebno pozornost usmerila pridobitvi soglasij za odstope zemljisc, kjer so se
investicijska dela izvajala, zakonitosti postopkajavnega narocanja, ustreznega zavarovanja za
izvedbo in:vesticije ter drugim okolgcinam, ki so vplivale na racionalno izvedbo investicije
Pri pridobivanju soglasij za odstope zemljisc je nastal problem samo pri solastnikih druzine
Pogorevc. Ker tega soglasja obcina ni uspela pridobiti, je ostal ta del ceste neasfaltiran, visek
sredstev, kije bil predviden na tern delu ceste za posodobitev, pa porabljen v nadaljevanju
ceste od Sedovnika dalje. Pravna razmerja z ostalimi lastniki zemljiSc ob trasi ceste sicer se
niso v celoti urejena, so pa postopki v teku.
Na sam postopek izbire izvajalca v javnem razpisu sicer nadzomika nista imela pripombe, sta
pa opozorila na odstopanje pri sklepanju pogodbe z izbranim izvajalcem glede na razpisne
pogoje, ki se nanasajo na garancijo za kvaliteto izvrsenih del. Po razpisuje hila namrec
dolocena 60 mesecna garancija, z aneksom k pogodbi paje bila kasneje dolocena garancija za
dobo 36 mesec z moznostjo kasnejsega podaljsanja za dve leti. Na tak nacin se je dejansko
sklenila pogodba v nasprotju s pogoji, dolocenimi v razpisu in so bili nata nacin ostali
ponudniki v podrejenem polozaju. Pet letna garancijaje namrec dolgorocna in zanjo zahteva
banka tudi posebno zavarovanje s strani izvajalca, tri letna garancija pa nima posebnega
zavarovanja, zato je vprasanje, ali se bo data ta garancija sploh uveljaviti glede nato, da je
izvajalec, ki je bil izbran v javnem razpisu, financno insolventen in je ze v prisilni poravnavi.
Ce bo pri njem prislo celo do stecajnega postopka, se garancije ne bo da1o uveljaviti. Zaradi
tega NO opozarja odgovorne osebe v obcini Mislinja, daje potrebno v javnih razpisih strogo
upostevati vnaprej dolocene pogoje za prijavo v javnem razpisu, ne pa kasneje s sklepanjem
aneksov odstopati od sprejetih pogojev izjavnega razpisa.
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--'---'--------Mislinja, dne 20. 8. 2012
Predsednik NO:
Mirko Toviak
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