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Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju 
Tel.: 63 00 550; Fax: 63 00 560; e-mail:obcina@lovrenc.si 

Številka: 061-03-2006-001 
Datum:     ponedeljek, 12. februar 2008 
 
 
 

SKRAJŠAN ZAPISNIK 
 
 
4. seje NADZORNEGA ODBORA, ki je bila v ponedeljek, 11.2.2008, ob 18.00 uri v prostorih Ob�ine Lovrenc 
na Pohorju. 
 
PRISOTNI:  Marjan Javornik, Darja Kranjc, Tatjana Šumer Bezjak. 
 
OSTALI PRISOTNI:  Bronislava Pauli�, Albina Pajtler, Dušan Jakop. 
 
 

AD/1 
UGOTOVITEV SKLEP�NOSTI IN POTRDITEV DNEVNEGA REDA 

 
Predsednik Nadzornega odbora pozdravi prisotne in ugotovi sklep�nost, saj so prisotni vsi �lani odbora. 
 
Predsednik 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. Pregled in potrditev skrajšanega zapisnika 3. seje in pregled realizacije sklepov. 
3. Poro�ilo o opravljenem nadzoru namenskosti in smotrnosti porabe prora�unskih sredstev Ob�ine 

Lovrenc na Pohorju v prvem polletju 2007. 
4. Poro�ilo o opravljenem pregledu Poro�ila o najetih kreditih ob�ine. 
5. Razno. 
 
Dnevni red je soglasno sprejet. 
 
 

AD/2 
PREGLED IN POTRDITEV SKRAJŠANEGA ZAPISNIKA 3.  SEJE IN PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV 

 
Predsednik odbora da v obravnavo skrajšan zapis 3. seje Nadzornega odbora. 
 
Nadalje predlaga potrditev skrajšanega zapisa 3. seje NO. 
 

1. SKLEP: Nadzorni odbor je pregledal in potrdil skrajšan zapisnik 3. seje.  
 
 Sklep je sprejet soglasno. 
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AD/3 

PORO�ILO O OPRAVLJENEM NADZORU NAMENSKOSTI IN SMOTRNOSTI PORABE PRORA�UNSKIH 
SREDSTEV OB�INE LOVRENC NA POHORJU V PRVEM POLLETJU 2007 

 
 
Marjan Javornik predstavi poro�ilo. 
 

PORO�ILO 
 

o opravljenem nadzoru namenskosti in smotrnosti porabe prora�unskih sredstev Ob�ine Lovrenc na 
Pohorju v prvem polletju 2007 

 
Na podlagi 4. sklepa na 2. seji Nadzornega odbora, z dne 20. 7. 2007, sem opravil pregled dokumentacije, ki 
sem jo prejel s strani Ob�ine Lovrenc na Pohorju, z navadno pošto, dne 23. 11. 2007. Predhodno sem od 
Ob�ine Lovrenc na Pohorju prejel »Izpis konto kartic dobaviteljev za obdobje januar-junij 2007,« z dne 25. 7. 
2007, na podlagi katerega sem izbral 5 dobaviteljev oziroma izvajalcev storitev (v nadaljevanju: dobavitelj), 
katerih skupni promet znaša ve� kot 50% celotnega prometa dobaviteljev. Med ra�uni oziroma situacijami teh 
dobaviteljev sem izbral najvišje, le pri Podjetju za gozdne gradnje in hortikulturo sem izbral vse, ker je 
predhodni pregled kazal na ve�je nepravilnosti na tem podro�ju. Izbrani dobavitelji so razvidni iz tabele. 

 
 

TABELA 1: Izbrani dokumenti dobaviteljev 
 

DOBAVITELJ ŠT.DOK. VALUTA  ZNESEK (EUR) 
UPRA-STAN D.O.O. R000157 13.4.2007        2.061,69      
STRABAG AG PODRUŽNICA LJUBLJANA R000923 5.1.2007      83.955,69      
CPM, D.D. CESTNO PODJETJE MARIBOR R000080 30.3.2007      13.631,39      
PODJETJE ZA GOZDNE GRADNJE IN 
HORTIKULTURO R000962 5.1.2007        5.067,24      
PODJETJE ZA GOZDNE GRADNJE IN 
HORTIKULTURO R000965 5.1.2007        4.357,29      
PODJETJE ZA GOZDNE GRADNJE IN 
HORTIKULTURO R001000 19.1.2007        7.078,25      
PODJETJE ZA GOZDNE GRADNJE IN 
HORTIKULTURO R001001 19.1.2007        6.992,03      
PODJETJE ZA GOZDNE GRADNJE IN 
HORTIKULTURO R001035 26.1.2007        6.322,34      
PODJETJE ZA GOZDNE GRADNJE IN 
HORTIKULTURO R001036 26.1.2007        4.891,84      
GRADBENO PODJETJE RADLJE R000809 31.5.2007    178.081,94      

 
Pri pregledu se nisem spuš�al v podrobnosti, želel sem le generalno ugotoviti, ali sta zagotovljeni namenskost 
in smotrnost porabe prora�unskih sredstev. Da je zagotovljena namenskost, lahko ugotovim iz sklepov 
nadzornega odbora, ki ugotavlja, da se prora�unska sredstva porabljajo za namene, dolo�ene v 
prora�unu. Zato sem se pri nadzoru usmeril v samo smotrnost porabe prora�unskih sredstev.  Pri 
nadzoru sem uporabil tudi podatke, ki sem jih prejel naknadno, na osnovi prošnje po elektronski pošti, 
podatke na osnovi vpogleda v dokumentacijo na ob�inski upravi in podatke iz razgovora z delavci na ob�inski 
upravi.  

 
Odgovorna oseba: Franc Ladinek, dipl. ekon. 
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UPRA-STAN D.O.O. 
 
Pregledana dokumentacija 

 
� Ra�un št. 7003670 (R000157), z dne 8. 3. 2007, s prilogami. 
� Pogodba o opravljanju storitev �iš�enja, z dne 31. 3. 1999. 
� Dodatek k pogodbi, z dne 6. 6. 2000. 
� Pogodba o upravljanju poslovne zgradbe v Lovrencu na Pohorju, Spodnji trg 8, z dne 31. 8. 1999, s 

prilogo delitvenega klju�a stroškov, od 1. 1. 2001 dalje. 
� Pojasnilo delitvenega klju�a stroškov, z dne 23. 11. 2007. 

 
 

Ugotovitve 
 

� Storitve �iš�enja so zara�unane nekoliko nižje, kot bi lahko bile glede na pogodbena dolo�ila.1 
� Elektrika je glede na delež po razdelilniku pravilno prefakturirana. 
� Odvoz smeti je pravilno prefakturiran. 

 
 

Predlagani ukrepi 
 

Glede na dejstvo, da ni ugotovljenih nepravilnosti, ukrepov ne predlagam. 
  
 

STRABAG 
 
Pregledana dokumentacija 

 
� Kon�na situacija št. 2006-636/3402, z dne 30. 9. 2006 (R000923). 
� Pogodba št. 43-02-2006-11, z dne 7. 9. 2006, vklju�no z obrazcem predra�una. 
� Ponudba št. 152/06, z dne 22. 9. 2006.   
� Ponudba št. 154/06, z dne 27. 9. 2006.   
� Ponudba št. 155/06, z dne 27. 9. 2006.   
� Ponudba št. 156/06, z dne 27. 9. 2006.   
� Dodatek št. 1, z dne 22. 9. 2006. 

 
Ugotovitve 

 
� Prej kot v mesecu dni po sklenitvi pogodbe je za ve� kot 25% dodatnih del (Dodatek št.1). Po 

pojasnilu ge. Albine Pajtler, dne 9. 1. 2008, je bil glavni razlog slab popis del, ki je služil kot osnova za 
javno naro�ilo. 

� Znesek po dodatku 1 je nižji od seštevka pogodbe in dodatnih ponudb, ker je znesek dejansko 
izvedenih del nižji, vendar ni jasno, kako je lahko dodatek podpisan prej (22. 9. 2007), kot so dane 
ponudbe (tri z datumom 27. 9. 2007)? Po pojasnilu ge. Albine Pajtler, dne 9. 1. 2008, gre pri datumih 
na teh ponudbah za tipkarske napake. 

� Odredba župana o pla�ilu v letu 2007, �eprav je kon�na situacija zapadla že v letu 2006, je posledica 
pomanjkanja prora�unskih sredstev v letu 2006, kar je razvidno iz odgovora ge. Bronje Pauli�, univ. 
dipl. ekon., z dne 17. 1. 2008. 

����������������
1 OPOMBA: nižje zara�unavanje je najverjetneje zaradi primerjalnega upoštevanja celoletne rasti  cen življenskih 
potrebš�in, ki v bistvu v celoti ne pripada upravljavcu, ampak le sorazmerni del.  
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Predlagani ukrepi 
 

� Bolje je potrebno pripraviti popise del, ki so osnova za javna naro�ila in kasneje sklenjene 
pogodbe in s tem prepre�iti velik obseg dodatnih del. 

� Potrebno je bolj ko doslej paziti tudi na formalnosti, da ne bodo datumi ponudb kasnejši od 
datuma dodatka, na katerega se nanašajo. 

 
 
CESTNO PODJETJE MARIBOR 
 
Pregledana dokumentacija 

 
� Pogodba št. CP-89/99-20, z dne 21. 5. 1999. 
� Cenik izvajanja rednega letnega vzdrževanja k pogodbi št. CP-89/99-20, za leto 1999. 
� Aneks št. 1 k pogodbi CP-89/99-20, z dne 20. 6. 2001. 
� Cenik za izvajanje zimskega vzdrževanja za zimo 2006/2007, z dne 6. 11. 2006. 
� 1. za�asna situacija št. 200700124, z dne 31. 1. 2007 (R000080). 

 
Ugotovitve 

 
� Iz dokumentacije ni razvidno, da bi bila pogodba sklenjena preko sistema javnega naro�anja, 

kar je potrdila tudi ga. Albina Pajtler na razgovoru, dne 9. 1. 2008. S tem je kršena zakonodaja 
o javnem naro�anju. 

� Veljavnost pogodbe v 9. �lenu je sporna. 
� Cenik se dolo�a vsako leto sproti brez vnaprej dolo�ene valorizacije, kar je nesprejemljivo. Za 

primerjavo lahko vzamem le rast cen življenjskih potrebš�in in ugotovim nedopustna 
odstopanja pri cenah, ki jih lahko direktno primerjam in so razvidne iz tabele. 

� Indeks rasti cen CPM je v prou�evanem obdobju v povpre�ju za faktor 1,28 ve�ji od inflacije, 
kar za primerjavo pomeni pri letnem prometu CPM (cca 100.000 EUR) 28.000 EUR ve�, kot bi 
znašal letni strošek pri valorizaciji z indeksom rasti cen življenjskih potrebš�in!  

� 1. za�asna situacija je sicer formalno prav obra�unana, po cenah iz zadnjega znanega cenika, prav 
tako je pravilno obra�unan DDV. 
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TABELA 2: Primerjava cen 
 
           V SIT 
STORITEV CENIK 1999 CENIK 2007 INDEKS INFL. 00-06 PREKORA�ITEV 
Delovna sila           
Cestar    1.360,00             2.499,60      183,79 140,8 1,31 
Preglednik    1.445,00             2.643,80      182,96 140,8 1,30 
Voznik    1.445,00             2.643,80      182,96 140,8 1,30 
Strojnik    1.445,00             2.643,80      182,96 140,8 1,30 
Delovodja    1.700,00             3.124,50      183,79 140,8 1,31 
Tehnik    1.955,00             3.738,00      191,20 140,8 1,36 
Stroji           
unimog s priklju�ki    6.800,00           11.993,20      176,37 140,8 1,25 
Traktor    4.505,00             7.955,40      176,59 140,8 1,25 
Rovokopa�    5.270,00             8.712,50      165,32 140,8 1,17 
Vozila           
tovorno vozilo od 10 do 12t    4.590,00             8.207,80      178,82 140,8 1,27 
tovorno vozilo od 12 do 15t    5.185,00             9.205,20      177,54 140,8 1,26 
Pregledniško vozilo    2.635,00             4.686,70      177,86 140,8 1,26 
POVP. PREKORA�ITEV         1,28 

 
 
 

Predlagani ukrepi 
 

� Z ustreznim aneksom zagotoviti veljavnost pogodbe. 
� �imprej je potrebno izvesti postopek javnega naro�anja v skladu z zakonodajo in s tem 

zagotoviti pravno formalno in gospodarno izvajanje prou�evanih storitev.  
� V novi pogodbi dolo�iti na�in valorizacije v naslednjih letih.  

  
 

 
PODJETJE ZA GOZDNE GRADNJE IN HORTIKULTURO 

 
 

Pregledana dokumentacija 
 

� Obrazec predra�una iz razpisne dokumentacije. 
� Pogodba o izvedbi vzdrževalnih del na gozdnih cestah, z dne 5. 7. 2006. 
� Pogodba o izvedbi vzdrževalnih del na gozdnih cestah, z dne 28. 8. 2006 (na to pogodbo se 

nanašajo vse pregledane situacije). 
� Kolavdacijski zapisniki št. 06-20, z dne 8. 11. 2006, 06-22, z dne 16. 11. 2006 in 06-33, z dne 27. 11. 

2006. 
� I. za�asna situacija št. 34/2006, z dne 30. 9. 2006 (R000962). 
� I. za�asna situacija št. 33/2006, z dne 1. 10. 2006 (R000965). 
� II. za�asna situacija št. 62/2006, z dne 1. 11. 2006 (R001000). 
� II. za�asna situacija št. 58/2006, z dne 1. 11. 2006 (R001001). 
� III. za�asna situacija št. 76/2006, z dne 23.11. 2006 (R001035). 
� III. za�asna situacija št. 75/2006, z dne 23. 11. 2006 (R001036). 
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Ugotovitve 

 
� Letna orientacijska vrednost po pogodbi znaša SIT 13.000.000,00 kar je 54.248 EUR, po ponudbi pa 

42.510 EUR, medtem, ko je polletna realizacija v letu 2007 preko 40.000 EUR? Pojasnilo v zvezi s 
tem je podala ga. Albina Pajtler v dopisu, z dne 17. 1. 2008, vendar je ne glede na pojasnilo v 
prihodnje smiselno upoštevati predlagani  ukrep, ki sledi v nadaljevanju. 

� Na naklju�nem vzorcu situacije št. 34/2006 ugotovim, da so cene iz predra�una  vzete pravilno, 
pravilen je tudi sam izra�un (koli�ina x cena) + DDV. 

� Ni jasno, zakaj dobropisa v zvezi z za�asnima situacijama št. 33 in 34/2006, �e sta izstavljeni na pravi 
znesek? Pojasnilo v zvezi s tem je dala v dopisu, z dne 17. 1. 2008, ga. Bronislava Pauli�, univ. dipl. 
ekon., vendar je ne glede na zatrjevano v bodo�e smiselno slediti predlaganemu ukrepu. 

� Ni jasno, zakaj situacija št. 76/2006 nima specifikacije (sanacija Mohorjevega mostu)?2 Specifikacija s 
pojasnilom ge. Albine Pajtler priložena naknadno z dopisom, z dne 17. 01. 2008. 

� Ugotavljam realizacijo dobropisa  v znesku 1.477,60 EUR, ki se nanaša na I. za�asno situacijo št. 
29/2007, ki sicer ni bil tema tega pregleda, temve� se nanaša na sprejeti sklep nadzornega odbora št. 
3, z dne 20. 7. 2007. 

 
 

Predlagani ukrepi 
 

� Pri pripravi javnih naro�il je potrebno skrbneje oceniti orientacijsko vrednost, še posebej, �e 
se javno naro�ilo nanaša na ve�letne posle. 

� Kadar je potrebna samo dolo�ena izjava v zvezi z DDV, se kot takšna tudi izstavi, dobropis pri 
situaciji, ki je izstavljena na pravi znesek, namre� ni pravi dokument. 

 
 

GP RADLJE  
 
 

Pregledana dokumentacija 
 

� VI. za�asna eksterna situacija 1-0600650128 s prilogami, z dne 31. 8. 2006 (R000809). 
� Gradbena pogodba št. 403-06-006-2005, z dne 29.7. 2005. 
� Aneks št. 1, z dne 5. 6. 2006. 
� Aneks št. 2, z dne 12. 9. 2006.3 
� Ponudba št. 305401/05, z dne 20. 6. 2005. 

 
Ugotovitve 

 
� Pogodba je sklenjena s klavzulo: »funkcionalni klju� v roke« na znesek SIT 351.782.724,17. 
� Obseg del je po pogodbi razdeljen na posamezna leta v odvisnosti od razpoložljivih prora�unskih 

sredstev. 
� Pri pregledu obra�unske situacije ugotavljam, da gre za minimalna odstopanja v primerjavi s 

ponudbo, vendar v okviru pogodbene vrednosti.  
� Ni jasno, kaj so dodatna ve� in manj dela, naro�ena po aneksu št. 2? Iz odgovora ge. Ane Jodl, z dne 

22. 1. 2008, ugotavljam, da pojasnila zaradi daljše odsotnosti nadzornega organa, ge. Teje Strdin, v 
doglednem �asu ne bodo uspeli posredovati.  

����������������
2 Obstaja sicer kolavdacijski zapisnik 
3 Aneks se ne nanaša na prou�evano situacijo (kasnejši datum) 
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� Glede nejasnosti v zvezi s kasnejšim pla�ilom SIT 96.714.376,51 oziroma 403.851,94 EUR, ki je sicer 
zapadel 10. 1. 2007 in  pla�ilom obresti v skupnem znesku 4.904,92 EUR, je ga. Bronislava Pauli�, 
univ. dipl. ekon., podala pojasnilo v dopisu, z dne 17. 1. 2008. V tem dopisu navaja izvedbo postopka 
dolgoro�nega zadolževanja, najetje premostitvenega posojila in razloge za pla�ilo zamudnih obresti.  

 
Predlagani ukrepi 

 
� V prihodnosti je potrebno ve� pozornosti posvetiti �asovni dinamiki zagotovitve finan�nih 

virov za financiranje investicij, da ne bo potrebno najemati premostitvenih posojil in po 
nepotrebnem pla�evati zamudnih obresti. 

� Ko bom prejel pojasnilo glede dodatnih ve� in manj del, naro�enih po aneksu št. 2, bom 
predlagal morebitne dodatne ukrepe. 

 
PREDLAGANI UKREPI 

 
Odgovorno osebo, Franca Ladineka, dipl. ekon., se opozori, da odredi, Ob�inska uprava pa izvede, 
vse predlagane ukrepe. O realizaciji ukrepov odgovorna oseba poro�a Nadzornemu odboru na vsaki 
njegovi seji do kon�ne realizacije vseh ukrepov. 

 
 

PRAVNI POUK   
 

Na to poro�ilo lahko poda odgovorna oseba pripombe v roku 15 dni po prejemu s strani NO. 
 
 
Razprava: 
Albina Pajtler: 
 
STRABAG – projekt za cesto od Recenjaka 13 do Pinter ride je bil narejen še po stari zakonodaji za projekt 
ve�jih vzdrževalnih del v dveh etapah. Prva etapa do Brezo�nikovega mostu in nato nadaljevanje do Pinter 
ride. Projekt je izdelalo podjetje Koproing že v �asu krajevne skupnosti v letih 93 ali 94. Med tem �asom je 
neurje odneslo celotno cesto, ki je bila sanirana. 
 
V letu 2006 smo razpolagali s starim projektom in popisom del po tem projektu, ki pa ni ustrezal dejanskemu 
stanju, saj je vmes neurje odneslo cesto in popisi niso bili ve� aktualni. … 
 
CESTNO PODJETJE MARIBOR – nima bistvenih pripomb 
 
PODJETJE ZA GOZDNE GRADNJE IN HORTIKULTURO – pove, da je že podala pisne pripombe. 
Orientacijska vrednost je za nas vrednost, ki je v prora�unu za teko�e leto. Vzdrževanje gozdnih cest ima 
dolo�ene specifike in med njimi je izvajanje zimske službe na teh cestah. Po zakonodaji se sme šteti v kvoto 
namenskih sredstev, sredstva zbrana od pristojbin in namenskih sredstev, ki jih zagotovi Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Zimsko službo pa bi lahko upoštevali takrat, ko gre za eksploatacijo 
gozda. Naše gozdne ceste pa v veliki meri služijo tudi javnemu prevozu. Zato se v prora�unu namenjajo še 
dodatna sredstva za pokrivanje zimske službe na gozdnih cestah. Ponudbo pa izvajalec pripravi na osnovi 
letnega plana del, ki ga pripravi Zavod za gozdove RS. … Glede realizacije pove, da vedno gre za prenos 
pla�ila situacij v naslednje leto (60 dnevni pla�ilni rok). … 
 
Predsednik odgovori, da orientacijsko vrednost, ne glede na povedano, v vsakem primeru dolo�a ob�inska 
uprava, ki tudi pripravi javni razpis, zato je potrebno v skladu s predlaganim ukrepom v prihodnosti posvetiti 
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ve� pozornosti oceni orientacijske vrednosti, da ne bo prihajalo do ve�jih odstopanj v primerjavi s kasnejšo 
realizacijo.  
 
Tatjana Šumer Bezjak vpraša, zakaj je sporen 9. �len pogodbe s cestnim podjetjem? 
 
Predsednik pove, da pogodba velja, ko jo podpišeta oba pogodbena partnerja za obdobje enega leta. V 
kolikor nobena pogodbena stranka pogodbe ne odpove, se veljavnost te pogodbe podaljša za naslednje 
koledarsko leto. To dolo�ilo pa je lahko sporno, saj iz dolo�ila ni jasno, ali pogodba po koncu naslednjega  leta 
preneha in v letih, ki sledijo, torej ni ve� veljavna ali pa še vedno velja. 
 
Nadalje predlaga v odlo�itev naslednji 
 

2. SKLEP: Nadzorni odbor se seznani s Poro�ilom o opravljenem nadzoru namenskosti in 
smotrnosti porabe prora�unskih sredstev Ob�ine Lovrenc na Pohorju v prvem 
polletju 2007 in ga v celoti potrjuje. 

 
 Sklep je sprejet soglasno. 
 
 

Ad 4 
PORO�ILO O OPRAVLJENEM PREGLEDU PORO�ILA O NAJETIH KREDITIH OB�INE 

 
Predsednik pove, da je poro�ilo jasno in pregledno. Ob�ina se zadolžuje v skladu s predpisi. Kot nadzornika 
pa ga moti to, da je ob�ina glede na volumen sredstev preve� zadolžena. Njegovo priporo�ilo je v tem, da je 
potrebno dobro premisliti glede bodo�ega zadolževanja. 
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STANJE ZADOLŽENOSTI IN DANIH POROŠTEV NA DAN 31. 12. 2006

V SIT
PREJETA KREDITA OD STANOV.SKLADA RS POSOJILO POSOJILO OBVEZ. IZ DANEGA POROŠTVA PGD POSOJ.

VRSTA POSOJILA,POROŠTVA: EKO SKLADA RS EKO SKLADA RS ZA  NAJETO POSOJILO SKUPAJ NAJETO V SKUPAJ

POG.:21-99 POG.: 07-00 80 MIO SIT L. 2004 100 MIO SIT,L.2005 PRI NOVI KBM 17 MIO SIT stanje 31. 12. 2006 2007
V EUR V EUR 333.834,08 EUR 417.292,61 EUR 70.939,74 EUR v EUR PBS 239,64

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
stanje glavnic 31.12.2006 47.484,87 23.905,73 282.674,01 417.292,61 30.412,29 801.769,51 192.136.045,38
stanje glavnic 30.9.2007 46.871,22 23.641,86 266.365,89 417.292,61 22.809,22 776.980,80 375.563,00 1.152.543,80 276.195.596,23
odpla�ilo anuitet po letih:

leto 2007 3.386,80 1.588,82 32.443,27 6.259,39 17.628,03 61.306,31 11.282,90 72.589,21 17.395.278,07
leto 2008 3.386,90 1.588,84 31.584,37 38.136,88 16.247,35 90.944,34 43.580,22 134.524,56 32.237.464,39
leto 2009 3.386,80 1.588,82 30.725,49 37.655,38 0,00 73.356,49 42.221,82 115.578,31 27.697.186,21
leto 2010 3.386,80 1.588,82 29.866,57 37.173,88 0,00 72.016,07 40.981,02 112.997,09 27.078.622,65
leto 2011 3.386,80 1.588,82 29.007,68 36.692,39 0,00 70.675,69 39.736,52 110.412,21 26.459.182,00
leto 2012 3.386,90 1.588,84 28.148,80 36.210,90 0,00 69.335,44 38.496,02 107.831,46 25.840.731,07
leto 2013 3.386,80 1.588,82 27.289,89 35.729,42 0,00 67.994,93 37.244,52 105.239,45 25.219.581,80
leto 2014 3.386,80 1.588,82 26.431,01 35.247,92 0,00 66.654,55 36.002,62 102.657,17 24.600.764,22
leto 2015 3.386,80 1.588,82 25.572,12 34.766,44 0,00 65.314,18 34.758,12 100.072,30 23.981.325,97
leto 2016 3.386,90 1.588,84 24.713,23 34.284,95 0,00 63.973,92 33.516,32 97.490,24 23.362.561,11
leto 2017 3.386,80 1.588,82 23.854,32 33.803,45 0,00 62.633,39 32.267,32 94.900,71 22.742.006,14
leto 2018 3.386,80 1.588,82 22.995,41 33.321,95 0,00 61.292,98 31.024,32 92.317,30 22.122.917,77
leto 2019 3.386,90 1.588,82 22.136,55 32.840,46 0,00 59.952,73 29.779,62 89.732,35 21.503.460,35
leto 2020 3.386,90 1.588,84 0,00 32.358,97 0,00 37.334,71 28.536,62 65.871,33 15.785.405,52
leto 2021 3.386,79 1.588,82 0,00 0,00 0,00 4.975,61 27.290,12 32.265,73 7.732.159,54
leto 2022 3.386,79 1.588,82 0,00 0,00 0,00 4.975,61 8.819,62 13.795,23 3.305.888,92
leto 2023 3.386,79 1.588,82 0,00 0,00 0,00 4.975,61 0,00 4.975,61 1.192.355,18
leto 2024 2.257,93 1.588,84 0,00 0,00 0,00 3.846,77 0,00 3.846,77 921.839,96
leto 2025 1.324,01 0,00 0,00 0,00 1.324,01 0,00 1.324,01 317.285,76

59.834,00 29.922,87 354.768,71 464.482,38 33.875,37 942.883,33 515.537,70 1.458.421,03 349.496.016,64
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Zakon o financiranju ob�in ZFO-1 (Ur.l.RS, št. 123/06) v 10.�lenu opredeljuje zadolževanje:
Dolo�be 10. �lena ZFO-1 za Ob�ino Lovrenc na Pohorju pomenijo slede�e:

V SIT TE�AJ ZA PRER. V EUR
I.  REALIZIRANI PRIH.2006: 609.284.744 239,64 2.542.500,18
ZMANJŠANJE PRIH.ZA DONACIJE IN TRANSF.PRIH.ZA INVESTICIJE:
1. DONACIJE: -1.448.000 239,64 -6.042,40
2. TRANSFERNI PRIHODKI ZA INVEST. V OSNOVNO ŠOLO: -80.049.000 239,64 -334.038,56
3. TRANSFERNI PRIHODKI ZA INVEST. OB�.IFRASTRUKT. 26 A �L. ZFO -19.348.485 239,64 -80.739,80
4. POŽARNA TAKSA -908.519 239,64 -3.791,18
II. SKUPNI PRIHODKI BREZ DONACIJ IN TRANSFER.PRIH.ZA INVEST. 507.530.740 239,64 2.117.888,25

skupni obseg zadolževanja najve� 20 % realiz.prih. preteklega prora�.leta (P OBR.1-12 2006): 101.506.148 239,64 423.577,65

odpla�ev.anuitet letno ne sme prese�i 5 % realiz.prih.pret.leta: 25.376.537 239,64 105.894,41

DODATNO ZADOLŽEVANJE:
(možno za: podro�je osnovnega šolstva, stanovanjske gradnje, oskrbe z vodo in javne infrastr.za ravnanje z odpadno vodo
ter investicij, ki so sofinancirane iz sredstev skladov Evropske unije)
OMEJITEV: LETNI OBSEG ANUITET NE SME 
PRESE�I DODATNE 3% REALIZ. PRIH. 15.225.922 239,64 63.536,65

SKUPAJ 8 % REALIZ.PRIHODKOV PRETEKLEGA LETA BREZ DONAC.IN
TRANSFERNIH PRIHODKOV ZA INVESTICIJE IZ DRŽAVNEGA PRORA�UNA
((2. IN 3.ODST.10. �L. ZFO-1) 40.602.459 239,64 169.431,06  
 

 



 11 

 
Po krajši razpravi da predsednik v odlo�anje 

 
3. SKLEP: Nadzorni odbor je na svoji 3. redni seji, dne 1. 10. 2007, pod to�ko razno prosil 

župana, da finan�na služba pripravi kratko poro�ilo o vseh kreditih ob�ine in 
odpla�ilih po posameznih letih s kratkim komentarjem. Po pregledu poro�ila, z 
dne 9. 10. 2008 ugotavlja, da Ob�ina Lovrenc na Pohorju ne presega limitov 
zadolževanja, dolo�enih v 10. �lenu Zakona o financiranju ob�in (8% prihodkov 
brez donacij in transfernih prihodkov iz državnega prora�una za investicije). Ne 
glede na navedeno dejstvo Nadzorni odbor opozarja župana in Ob�inski svet, 
da znaša odpla�ilo anuitet v prihodnjih letih kar 70% prihodkov letnega 
prora�una brez donacij in transfernih prihodkov iz državnega prora�una za 
investicije, zatorej je potreben tehten razmislek glede nadaljnjih zadolževanj! 

 
 Sklep je sprejet soglasno. 

 
 

AD/5 
RAZNO 

 
Predsednik predlaga, da se 10. seje OS udeleži Tatjana Šumer Bezjak. 
 
Predsedujo�i se zahvali za prisotnost in zaklju�i 4. redno sejo Nadzornega odbora Ob�ine Lovrenc na 
Pohorju. 
 
 
Seja je bila zaklju�ena ob 19.10 uri. 
 
 
 
Zapisal: 
Dušan Jakop 
 

PREDSEDNIK NADZORNEGA ODBORA  
            OB�INE LOVRENC NA POHORJU 

 
 Marjan Javornik, univ. dipl. ekon. 


