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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:     petek, 27. julij 2007 
 
 
 

SKRAJŠAN ZAPISNIK 
 
 
2. seje NADZORNEGA ODBORA, ki je bila v petek, 20.07.2007, ob 17.30 uri, v prostorih Ob�ine Lovrenc na 
Pohorju. 
 
PRISOTNI:  Marjan Javornik, Darja Kranjc, Tatjana Šumer Bezjak. 
 
OSTALI PRISOTNI:  Zorica Zajc-Kvas, Bronislava Pauli�, Albina Pajtler, Dušan Jakop. 
 
 

AD/1 
UGOTOVITEV SKLEP�NOSTI IN POTRDITEV DNEVNEGA REDA 

 
Predsednik Nadzornega odbora pozdravi prisotne, pove, da je od zadnje seje NO minilo že kar nekaj �asa, 
vmes je bilo že nekaj sej OS, kjer je bila dana tudi pobuda svetnika za pregled obra�unavanja del po Pogodbi 
o izvedbi vzdrževalnih del na gozdnih cestah v letu 2007, bila je tudi koresponden�na seja, zato je prav, da še 
pred po�itnicami opravijo predlagano sejo.  
Ugotovi sklep�nost, saj so prisotni vsi �lani odbora. 
 
Zorica Zajc-Kvas opravi�i župana. 
 
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 1. konstitutivne seje in pregled realizacije sklepov. 
3. Informacije predsednika NO o dogajanjih na 4., 5. in 6. redni seje OS. 
4. Potrditev sklepa koresponden�ne seje NO, z dne 11. 7. 2007. 
5. Poro�ilo Marjana Javornika o opravljenem pregledu obra�unavanja del po Pogodbi o izvedbi 

vzdrževalnih del na gozdnih cestah v letu 2007. 
6. Sklep o izvedbi podrobnejšega nadzora. 
7. Razno. 
 
Dnevni red je soglasno sprejet. 
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AD/2 
PREGLED IN POTRDITEV SKRAJŠANEGA ZAPISNIKA 1. KONSTITUTIVNE SEJE IN PREGLED 

REALIZACIJE SKLEPOV 
 
Predsednik odbora da v obravnavo skrajšan zapis 1. seje Nadzornega odbora in poda poro�ilo o realizaciji 
sklepov. Po pregledu sklepov poda ugotovitev, da so sklepi realizirani. 
Nadalje predlaga potrditev skrajšanega zapisa 1. seje. 
 
 

1. SKLEP: Nadzorni odbor je pregledal in potrdil Skrajšan zapisnik 1. konstitutivne seje. 
NO ugotavlja, da so vsi sklepi realizirani. 

 
 Sklep je sprejet soglasno. 
 
 

AD/3 
INFORMACIJE PREDSEDNIKA NO O DOGAJANJIH NA 4., 5. IN 6. REDNI SEJE OS 

 
Predsednik pove, da je gradivo na spletnih straneh Ob�ine Lovrenc na Pohorju, da je bil prisoten na dveh 
sejah, zato �lanicama poda nekaj informacij in poda ustno poro�ilo. 
 
Razprava: 
V razpravi �lani odbora razpravljajo, da v kolikor je na sejah OS kakšna to�ka dnevnega reda, ki posebej 
zadeva NO, bi bilo prav, da se �lani pred sejo dobijo na seji ali se vsaj slišijo po telefonu. 
 
Predsednik predlaga v sprejem 
 

2. SKLEP: Nadzorni odbor se je seznanil z informacijami predsednika NO o dogajanjih na 
4., 5., in 6. redni seji OS. NO v zvezi z navedenim sklene, da se na pobudo 
posameznega �lana odbora sestane pred sejo Ob�inskega sveta. 

 
 Sklep je sprejet soglasno. 
 
 

AD/4 
POTRDITEV SKLEPA KORESPONDEN�NE SEJE NO, Z DNE 11. 7. 2007 

 
Dne 11. 7. 2007 je med �lani NO: Darjo Kranjc, Tatjano Šumer Bezjak in Marjanom Javornikom potekala 
telefonska koresponden�na seja, na kateri so �lani NO soglasno sprejeli sklep, da zadolžijo Marjana 
Javornika, da na podlagi pobude �lana OS na 5. nadaljevalni seji OS, 21. 6. 2007, preveri obra�unavanja del 
po Pogodbi o izvedbi vzdrževalnih del na gozdnih cestah, sklenjeni med Ob�ino Lovrenc na Pohorju 
(odgovorna oseba: Franc Ladinek, dipl. ekon.), Zavodom za gozdove Slovenije in Podjetjem za gozdne 
gradnje in hortikulturo d.o.o. v letu 2007 in poda o tem poro�ilo na naslednji seji NO. 
 
Predsednik predlaga 
 

2. SKLEP: Nadzorni odbor potrdi zapisnik 1. koresponden�ne seje.  
 
 Sklep je sprejet soglasno. 
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AD/5 
PORO�ILO MARJANA JAVORNIKA O OPRAVLJENEM PREGLEDU OBRA�UNAVANJA DEL PO 

POGODBI O IZVEDBI VZDRŽEVALNIH DEL NA GOZDNIH CESTAH V LETU 2007 
 
Poro�ilo poda predsednik. 
 

PORO�ILO 
 

o opravljenem pregledu obra�unavanja del po pogodbi o izvedbi vzdrževalnih del na gozdnih cestah v 
letu 2007 

 
Na podlagi pobude �lana OS na 5. nadaljevalni seji OS, 21. 6. 2007, da NO preveri obra�unavanja del 
po Pogodbi o izvedbi vzdrževalnih del na gozdnih cestah, sklenjeni med Ob�ino Lovrenc na Pohorju, 
Zavodom za gozdove Slovenije in Podjetjem za gozdne gradnje in hortikulturo d.o.o. v letu 2007 in 
sklepa s 1. koresponden�ne seje NO, z dne 11. 7. 2007, sem, dne 12. 7. 2007, opravil pregled 
dokumentacije, ki sem jo prejel s priporo�eno pošto, dne 6. 7. 2007. 
 
Ob�ina Lovrenc na Pohorju je v pregled poslala naslednjo dokumentacijo: 
 

∗ Dopis nadzornemu odboru, št. 032-03-2007-0088/AP, z dne 5. 7. 2007 (2 strani), 
∗ Zahteva za dobropis Podjetju za gozdne gradnje in hortikulturo, št. 032-03-2007-087/AP, z dne 4. 

7. 2007 (2 strani), 
∗ I. za�asno situacijo Podjetja za gozdne gradnje in hortikulturo, z dne 8. 4. 2007, z odredbo župana 

glede pred�asnega pla�ila, z dne 16. 5. 2007 (8 strani), 
∗ Izra�un razlik v cenah (5 strani), 
∗ Pogodbo o izvedbi vzdrževalnih del na gozdnih cestah, z dne 28. 8. 2006 (4 strani), 
∗ 12. to�ko - najverjetneje iz razpisne dokumentacije (1 stran). 

 
Odgovorna oseba: Franc Ladinek, dipl. ekon. 

 
 

UGOTOVITVE 
 

∗ Ob seznanitvi s pobudo �lana OS na 5. nadaljevalni seji OS, dne 21. 6. 2007, sem zahteval dostavo 
celotnega dosjeja javnega naro�ila, ki ga nisem prejel. Iz ene same to�ke razpisne dokumentacije 
seveda ni mo� razbrati, kaj se je v samem javnem naro�ilu dogajalo. Pomembno je poudariti, da manjka 
tudi ponudbena cena, ki iz same pogodbe ni razvidna, ponudba pa ni priložena. Ne glede na 
pomanjkljive podatke so kršitve, ki so se dogajale pri obra�unavanju del po pogodbi, razvidne iz 
ostale dokumentacije.   

∗ Ni jasno, kaj pomeni oznaka pogodbe z dne 16. 6. 2003 na I. za�asni situaciji za april 2007, ki naj bi se 
nanašala na pogodbo iz leta 2006?! 

∗ Na ob�inski upravi so že sami ugotovili preve� zara�unani znesek po I. za�asni situaciji v višini 
1.477,60 EUR, kar predstavlja kar dobrih 20% prekora�itve! Dejstvo kaže na nesmotrno porabo 
prora�unskih sredstev! 

∗ 56 dnevno pred�asno pla�ilo brez ustreznega nadomestila (cassa-sconta) je nedopustno in samo 
potrjuje nesmotrno porabo prora�unskih sredstev. 

∗ Kot olajševalno okoliš�ino lahko smatram dejstvo, da so na ob�inski upravi že izvedli popravljalne 
ukrepe in od Podjetja za gozdne gradnje in hortikulturo zahtevali dobropis v znesku 1.477,60 EUR, 
vendar pri tem problema pred�asnega pla�ila in obrestovanja zneska dobropisa ostajata odprta.   
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PREDLAGANI UKREPI: 
 

∗ Odgovorno osebo, Franca Ladineka, dipl. ekon., se opozori, da naj vzpostavi ustrezne notranje 
kontrole, da v bodo�e ne bo prihajalo do takšnih in podobnih napak pri likvidaciji ra�unov oziroma 
za�asnih situacij, ki vodijo v nesmotrno porabo prora�unskih sredstev. 

∗ Ob�insko upravo se zadolži, da pisno informira NO o realizaciji dobropisa. 
 
 

PRAVNI POUK   
 

Na to poro�ilo lahko poda odgovorna oseba pripombe v roku 15 dni po prejemu s strani NO. 
 
 
Glede na razlago, da ra�une kontrolira Zavod za gozdove, pove, da �e je na ra�unu ob�inski likvidacijski žig in 
ker gre v kon�ni fazi za sredstva ob�inskega prora�una, je prav, da se kontrola izvaja, da v bodo�e do takšnih 
stvari ne bi ve� prihajalo. 
Pove,da je naknadno dobil pošto z opravi�ilom in gradivom, iz katerega je bila razvidna ostala razpisna 
dokumentacija. 
 
Razprava: 
Albina Pajtler pove, da je NO poslala pisni odgovor. Nadalje pove, da gre za napako datuma na situacij, ki se 
nanaša na datum na pogodbi, ki je 16.6. 2003. Ugotovljeno je, da gre za 20% prekora�itve, vendar ni tako.  
Podpisana je tripartitna pogodba, v kateri je dolo�eno, kdo kaj dela (8. �len). Mi ne bežimo od odgovornosti in 
se je zavedamo, vendar pa je težko pri�akovati, da bo Ob�inska uprava nadzirala vsakega nadzornika. 
Hvaležni smo za dano pobudo. Zavod za gozdove Slovenije pa smo tudi obvestili, da morajo v bodo�e takšne 
zadeve bolj preveriti. O tem smo obvestili tudi Podjetje za gozdne gradnje in hortikulturo d.o.o., kjer so nam že 
potrdili dobropis, ki bo pora�unan s prvo situacijo. 
Glede pred�asnega pla�ila pa je že dala pisno obrazložitev. 
 
Marjan Javornik pove, da kljub temu, da ima ob�ina zunanjega nadzornika, se koristijo sredstva prora�una in 
tisti, ki s strani ob�inske uprave opravi likvidacijo, mora nad tem bdeti. Meni, da ni prav, da se slepo zaupa še 
tako dobremu zunanjemu nadzorniku. Župan je odredbodajalec in prav je, da dobi v roke ustrezno likvidirane 
dokumente. Glede pred�asnega pla�ila pove, da z njim ni na�eloma ni� narobe vendar bi morali zahtevati 
zanj ustrezno nadomestilo. Poudari, da ne glede na razlago s strani ob�inske uprave, ostaja pri svoji 
ugotovitvi glede 20% prekora�itve. 
 
Darja Kranjc pove, da po razlagi nekako lahko razume težave s pluženjem in tudi to, zakaj prihaja do 
predpla�il. 
 
Albina Pajtler pove, da sprejemamo kritiko. 
 
Predsednik zaklju�i razpravo in da sklep v odlo�anje. 
 

3. SKLEP: Nadzorni odbor se seznani s poro�ilom Marjana Javornika o opravljenem 
pregledu obra�unavanja del po Pogodbi o izvedbi vzdrževalnih del na gozdnih 
cestah, sklenjeni med Ob�ino Lovrenc na Pohorju (odgovorna oseba: Franc 
Ladinek, dipl. ekon.), Zavodom za gozdove Slovenije in Podjetjem za gozdne 
gradnje in hortikulturo d.o.o. v letu 2007 in ga v celoti potrjuje. 

 
Sklep je sprejet soglasno. 
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AD/6 
SKLEP O IZVEDBI PODROBNEJŠEGA NADZORA 

 
Predsednik na podlagi pristojnosti NO predlaga, da �lani nadzornega odbora opravijo dolo�en nadzor (prerez 
za prvo polletje 2007). 
 
Po krajši razpravi predlaga 
 

4. SKLEP: Nadzorni odbor bo glede na svoje pristojnosti izvedel podrobnejši nadzor poslovanja 
Ob�ine Lovrenc na Pohorju in uporabnikov prora�unskih sredstev, v obdobju od 1. 1. 
2007 do 31. 12. 2007 in sicer: 

 
∗ Nadzor nad razpolaganjem s premoženjem ob�ine – Tatjana Šumer Bezjak 
∗ Nadzor finan�nega poslovanja uporabnikov prora�unskih sredstev in pobiranja 

lokalnih davkov – Darja Kranjc 
∗ Nadzor namenskosti in smotrnosti porabe sredstev ob�inskega prora�una – Marjan 

Javornik. 
 

Nadzor posameznih podro�ij opravijo navedeni nadzorniki najkasneje do 31. 12. 2007 
in o ugotovitvah poro�ajo nadzornemu odboru. 

 
Sklep je sprejet soglasno. 

 
 

AD/7 
RAZNO 

 
Tatjana Šumer Bezjak ugotavlja, da so v dolo�enih razpisih manjkali datumi za odpiranje ponudb, zanima jo, 
kdo jih odpira, zato je tudi predlagala nadzor nad razpolaganjem s premoženjem ob�ine. 
 
Predsednik predlaga, da se za njegov nadzor izpišejo kartice prometa dobaviteljev za osnovna in obratna 
sredstva. 
 
Predsedujo�i se zahvali za prisotnost in zaklju�i 2. redno sejo Nadzornega odbora Ob�ine Lovrenc na 
Pohorju. 
 
 
Seja je bila zaklju�ena ob 20.30 uri. 
 
 
 
Zapisal: 
Dušan Jakop 
 

PREDSEDNIK NADZORNEGA ODBORA  
            OB�INE LOVRENC NA POHORJU 

 
 Marjan Javornik, univ. dipl. ekon. 


