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SKRAJŠAN ZAPISNIK

1. konstitutivne seje NADZORNEGA ODBORA, ki je bila v torek, 20.03.2007, ob 17.30 uri, v prostorih Ob ine
Lovrenc na Pohorju.
PRISOTNI:

Marjan Javornik, Darja Kranjc, Tatjana Šumer Bezjak.

OSTALI PRISOTNI:

Župan Franc Ladinek, Bronislava Pauli , Dušan Jakop.
AD/1,2
UGOTOVITEV SKLEP NOSTI IN POTRDITEV DNEVNEGA REDA.
KONSTITUIRANJE NADZORNEGA ODBORA

Župan Franc Ladinek – kot sklicatelj prve seje Nadzornega odbora pozdravi prisotne in ugotovi sklep nost
odbora.
V uvodu predstavi delo odbora.
Nadalje pove, da je odbor med gradivom dobil dnevni red in ga da v obravnavo. Ugotovi, da ni prijavljenih k
razpravi, zato da dnevni red v odlo anje.
DNEVNI RED:

1. Ugotovitev sklep nosti in potrditev dnevnega reda.
2. Konstituiranje Nadzornega odbora.
3. Obravnava Odloka o zaklju nem ra unu prora una Ob ine Lovrenc na Pohorju za
leto 2006 – za sejo OS je predlagan hitri postopek.
4. Predlog programa dela Nadzornega odbora za leto 2007.
5. Seznanitev s Poslovnikom Nadzornega odbora Ob ine Lovrenc na Pohorju
6. Razno.
Dnevni red je soglasno sprejet.
Nadzornemu odboru predlaga, da si lanici in lan odbora izberejo vodstvo.

Po razpravi je predlagan naslednji sklep.

1.SKLEP:

Nadzorni odbor imenuje Marjana Javornika za predsednika Nadzornega
odbora.

Sklep je soglasno sprejet.
Župan želi predsedniku in lanicama odbora uspešno delo.
Marjan Javornik se zahvali za zaupanje in nadaljuje sejo s predlaganim dnevnim redom.

AD/3
OBRAVNAVA ODLOKA O ZAKLJU NEM RA UNU PRORA UNA OB INE LOVRENC NA POHORJU ZA
LETO 2006 – ZA SEJO OS JE PREDLAGAN HITRI POSTOPEK
Bronislava Pauli razloži Odlok o zaklju nem ra unu za leto 2006.
Osnova za izvrševanje prora una za leto 2006 je bil odlok o prora unu, ki ga je ob inski svet sprejel 20. 12.
2005, in tekom leta sprejeta dva rebalansa prora una. Prvi rebalans je bil sprejet v maju 2006 in objavljen 6.
6. 2006, drugi rebalans je bil sprejet in objavljen v decembru 2006.
V odloku o prora unu ob ine je dano pooblastilo županu, da lahko pri izvrševanju prora una, ko se pojavi na
neki prora unski postavki potreba po zagotavljanju dodatnih sredstev, odredi prerazporeditev sredstev znotraj
bilance prihodkov in dohodkov; dolo ena je skupna vrednost prerazporeditev: 10 mio SIT. O izvršenih
prerazporeditvah je potrebno poro ati ob inskemu svetu, hkrati s poro anjem o realizaciji prora una; to je
dvakrat letno; prvi v poro ilu o realizaciji za obdobje 1-6 teko ega leta in drugi ob predložitvi zaklju nega
ra una.
Na podlagi navodila o pripravi zaklju nega ra una državnega in ob inskega ra una ter metodologije za
pripravo poro ila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov prora una, je
pripravljeno poro ilo. V splošnem in posebnem delu prora una je potrebno prikazati sprejeti prora un (II.
rebalans) in veljavni prora un (sprejeti prora un s prerazporeditvami), realizirani prora un za leto 2006 in
indeks med realiziranim in veljavnim prora unom.
Skupni prihodki v veljavnem prora unu znašajo 612.011.000 SIT, realizirani so bili v znesku 609.284.000 SIT.
Skupni obseg primerne porabe ob ine za leto 2006 je znašal: 366.199.000 SIT,
Skupni lastni prihodki ob ine (dohodnina, nadomestilo za uporabo stavbnih zemljiš , koncesijska dajatev za
vodno pravico): 256.166.000 SIT. Razlika med lastnimi prihodki in obsegom primerne porabe je finan na
izravnava, ki znaša za leto 2006 110.033.000 SIT, tekom leta je bilo v obliki mese nih akontacij nakazanih
103.845.000 SIT, za razliko 6.188.000 SIT je v bilanci stanja izkazana terjatev za nakazilo – ki bo realizirano v
letu 2007.
Na rtovani odhodki v veljavnem prora unu znašajo 660.682.000 SIT, realizirani odhodki: 612.682.000 SIT.
Iz razlike med prihodki in odhodki izhaja prora unski primanjkljaj v bilanci prihodkov in odhodkov, v znesku
3.397.000 SIT, v ra unu financiranja so izkazani odhodki iz naslova odpla ila dolga, v višini 12.983.000 SIT, ki
prora unski primanjkljaj pove ajo. Skupni prora unski primanjkljaj znaša 16.380.000 SIT. Navedeni
primanjkljaj se pokrije s prenesenimi denarnimi sredstvi iz leta 2005. Prenos sredstev je znašal 61.510.000
SIT. In preostanek sredstev se ob koncu leta 2006 prenese v leto 2007, v pretežnem delu kot namenska
sredstva., kar je tudi prikazano v zadnjem poglavju gradiva.
V posebnem delu zaklju nega ra una prora una so odhodki razdeljeni med neposredne prora unske
uporabnike:
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- ob inski svet,
- župan,
- nadzorni odbor,
- ob inska uprava,
- režijski obrat.
Iz strukture odhodkov v primerjavi s finan nimi na rti neposrednih uporabnikov je razvidno, da je 25 % vseh
odhodkov nastalo na podro ju primarnega in sekundarnega izobraževanja, saj se je tu tudi izvajala najve ja
investicija teko ega leta – adaptacija in dozidava osnovne šole. Na podro ju cestne infrastrukture je bila
izvršena rekonstrukcija dela LC na Kumen Brezo nik most – Pintar rida; v skupni vrednosti 39,5 mio SIT. Od
tega je bilo v letu 2006 poravnanih 19.348.000 SIT – v višini pridobljenih nepovratnih sredstev; znesek 20,7
mio SIT je bil poravnan iz sredstev prora una leta 2007.
V režijskem obratu je bilo za dokon anje II. faze izgradnje kanalizacijskega sistema na rtovanih 79,5 mio SIT,
vendar je bilo 10% pogodbene vrednosti (gradbena pogodba z Nigradom) zadržano, do uspešno opravljenega
tehni nega pregleda, ki pa bo predvidoma v letu 2007. Namenska sredstva se prenesejo v prihodnje leto za
pokrivanje navedenih obveznosti.
V odloku o zaklju nem ra unu prora una je prikazano oblikovanje in poraba sredstev rezerv. Za leto 2006 je
bilo na rtovanih 2 mio SIT za prora unsko rezervo, sredstva so bila v celoti izlo ena. Tekom leta je ob inski
svet sprejel odlok o porabi sredstev rezerv – za sanacijo levoobrežne zajede na Radoljni, v znesku 2 mio SIT.
Preostala sredstva, v znesku 1.498.341,02 SIT, se prenesejo v prihodnje leto, kot namenska za odpravo
posledic naravnih nesre .
Župan v razpravi izpostavi naslednje probleme:
- koncesijske dajatve za reko Dravo,
- prodaje premoženja,
- velike investicije.
Razprava:
V razpravi sodelujejo vsi lani odbora, ki ocenijo, da je gradivo dobro pripravljeno.
Predsednik poudari, da je pomembno, da je potekalo poslovanje v okviru sprejetega prora una.
Prerazporejanje sredstev med prora unskimi postavkami je župan opravil v skladu z njegovimi pristojnostmi.
Nasploh je zaklju ni ra un ra unovodski povzetek dogajanja v preteklem letu, zato ga ni potrebno spreminjati.
Nadalje predsednik predlaga:
- popravek gradiva na 6. strani: - X. Neto zadolževanje – manjka minus.
- Strukturo odhodkov v bodo e pojasniti v tekstovnem delu (na enak na in kot je prikazana struktura
prihodkov na strani 77).
Za pojasnilo še postavi dodatna vprašanja:
- pove anja izdatkov za pisarniški in splošni material glede na preteklo leto (str. 34);
- pove anja drugih transferov posameznikom glede na preteklo leto (str. 35);
- negativnega poslovanja režijskega obrata (str. 91 in 82).
Predsednik prav tako izpostavi problematiko nepla anih odhodkov (sicer nezapadli) in z njimi povezanih
obveznosti – razvidno iz Bilance stanja (str. 89). Poleg tega ga skrbi precejšnja zadolženost, ki je poledica
preteklih odlo itev in omejuje poslovanje v prihodnosti.
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Po razpravi predsednik odbora da v odlo anje
2. SKLEP: Nadzorni odbor Ob ine Lovrenc na Pohorju je obravnaval predlog Odloka o
zaklju nem ra unu prora una Ob ine Lovrenc na Pohorju za leto 2006, pri emer ni
ugotovil nepravilnosti, ne ve jih odstopanj ali kršitev. Z dodatno razlago na vprašanja
glede odstopanj posameznih prihodkov in odhodkov, so le-ta zadovoljivo
obrazložena.
Sklep je soglasno sprejet.

AD/4
PREDLOG PROGRAMA DELA NADZORNEGA ODBORA - ZA LETO 2007.
Predsednik odbora da v razpravo predlog Programa dela Nadzornega odbora - za leto 2007
Po krajši razpravi predsednik odbora da v odlo anje predlagani program dela.
3. SKLEP: Na podlagi 40. lena Statuta Ob ine Lovrenc na Pohorju ( MUV št. 11/99, 5/01 in 10/02),
Nadzorni odbor sprejme program nadzora, ki vsebuje:
1.

Letni nadzor:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2.

Zaklju nega ra una za leto 2006.
Izvajanja prora una 2007.
Poslovanja javnih zavodov in društev.
Prerazporejanja sredstev med prora unskimi postavkami.
Ažuriranja evidenc ob inskega premoženja.
Razpolaganja z ob inskim nepremi nim in premi nim premoženjem.

Ob asni nadzor:
1. Pregled vzpostavljanja notranjih kontrol v sodelovanju z revizorjem.
2. Obravnava aktualnih zadev, ki se bodo pojavile med letom ter pobud in predlogov iz
pristojnosti Nadzornega odbora.
3. Obravnava predlogov, ki jih s sklepom predlagata Ob inski svet in župan.

S programom dela NO se seznanita župan in Ob inski svet Ob ine Lovrenc na Pohorju.
Sklep je sprejet soglasno.

AD/5
SEZNANITEV S POSLOVNIKOM NADZORNEGA ODBORA OB INE LOVRENC NA POHORJU
Predsednik po krajši razpravi predlaga
UGOTOVITVENI SKLEP:

Nadzorni odbor Ob ine Lovrenc na Pohorju se seznani s
Poslovnikom Nadzornega odbora Ob ine Lovrenc na Pohorju.
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AD/6
RAZNO
Predsednik predlaga Ob inski upravi, da pripravi naslednje akte:
Statut Ob ine Lovrenc na Pohorju,
Poslovnik Ob inskega sveta Ob ine Lovrenc na Pohorju,
Odlok o organizaciji in delovnem podro ju ob inske uprave Ob ine Lovrenc na Pohorju,
Sistematizacija delovnih mest.
Seja je bila zaklju ena ob 19.00 uri.
Zapisal:
Dušan Jakop
PREDSEDNIK NADZORNEGA ODBORA
OB INE LOVRENC NA POHORJU
Marjan Javornik
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