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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:     torek, 2. oktober 2007 
 
 
 

SKRAJŠAN ZAPISNIK 
 
 
3. seje NADZORNEGA ODBORA, ki je bila v ponedeljek, 1.10.2007, ob 18.00 uri, v prostorih Ob�ine Lovrenc 
na Pohorju. 
 
PRISOTNI:  Marjan Javornik, Darja Kranjc, Tatjana Šumer Bezjak. 
 
OSTALI PRISOTNI:  Župan, Bronislava Pauli�, 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 2. seje in pregled realizacije sklepov. 
3. Poro�ila o izvrševanju Odloka o prora�unu Ob�ine Lovrenc na Pohorju – za obdobje od I. do VI. 

2007 in od I. do VIII. 2007. 
4. Razno. 
 
Dnevni red je soglasno sprejet. 
 
 
 
 

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

 
Predsednik odbora da v obravnavo skrajšan zapis 2. seje Nadzornega odbora in poda poro�ilo o realizaciji 
sklepov. Po pregledu sklepov poda ugotovitev, da so sklepi realizirani, razen šesta to�ka dnevnega reda 
(Sklep o izvedbi podrobnejšega nadzora – 4. sklep), ki je že bila napovedana, da bo realizirana v jesenskem 
�asu. 
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Župan pove, da bomo v kratkem �asu imeli notranjo revizijo, zato predlaga, da bi morda podrobnejši nadzor 
izvedli po tej reviziji. Poro�ilo bo morda pokazalo, kaj bi bilo še potrebno dodatno pregledati. 
 
Po informaciji, da bo revizija v novembru, meni, da je njegov predlog brezpredmeten. 
 
Predsednik pove, da so se za podrobnejši nadzor odlo�ili na podlagi nepravilnosti, ki se je ugotovila na zadnji 
seji. 
 
Nadalje predlaga potrditev skrajšanega zapisa 2. seje NO. 
 
 

1. SKLEP: Nadzorni odbor je pregledal in potrdil Skrajšan zapisnik 2. seje. NO ugotavlja, 
da so vsi sklepi razen 4. sklepa realizirani. 4. sklep je v realizaciji. 

 
 Sklep je sprejet soglasno. 
 
Predsednik prosi, da bi v nadalje Nadzorni odbor dobival gradiva nekoliko prej in sicer vsaj 7 dni pred sejo. 
 
 
 

AD/3 
PORO�ILA O IZVRŠEVANJU ODLOKA O PRORA�UNU OB�INE LOVRENC NA POHORJU – ZA 

OBDOBJE OD I. DO VI. 2007 IN OD I. DO VIII. 2007 
 
Bronislava Pauli� razloži poro�ilo o izvrševanju prora�una. 
 
Župan dopolni razlago o investicijah in rebalansu prora�una. 
 
Razprava: 
Darja Kranjc vpraša, kateri so Drugi izredni nedav�ni prihodki na kontu 714? 
Nadalje vpraša, kaj zajema postavka Splošni dodatki pri pla�ah? 
 
Bronislava Pauli� odgovori, da se na kontu 714 zajeti prihodki iz naslova soglasij za ureditev spominskih 
obeležij na pokopališ�u, refundacije pravdnih stroškov, … 
Splošni dodatki pri pla�ah zajemajo vse dodatke, minulo delo, … 
 
Tatjana Šumer Bezjak pohvali dobro predstavljeno poro�ilo. 
 
Predsednik generalno opozori: 

- Pohvali upravo v smislu, �e gledamo izvrševanje prora�una iz vidika letnega prora�una in rebalansa, 
da postavke niso prekora�ene, so v mejah. 

- Opozori, na postavke, ki so v prvih osmih mesecih, že koriš�ene v 100%. 
- Paziti pa je tudi na tiste postavke na prihodkovni in odhodkovni strani, kjer je nizka realizacija. 
- Prerazporeditve so v skladu z županovimi pooblastili in so v okvirjih. 

Ali se pri prerazporeditvah pazi na vsebine in ali so predpisani kakšni zakonski okviri? 
 
Bronislava Pauli� odgovori glede na prerazporeditve, da je omejitev ta, da se lahko prerazporeja znotraj 
bilance prihodkov in odhodkov. V odloku o prora�unu pa si lahko dodatno postavimo ožje omejitve, npr. da se 
lahko prerazporeja samo znotraj enega podro�ja. 
Vedno tehtamo in preverjamo smiselnost in vsebino prerazporeditev. 
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Predsednik zaklju�i razpravo in da sklep v odlo�anje. 
 

2. SKLEP: Nadzorni odbor Ob�ine Lovrenc na Pohorju se je seznanil s Poro�ilom o 
izvrševanju Odloka o prora�unu Ob�ine Lovrenc na Pohorju – za obdobje od I. 
do VI. 2007 in od I. do VIII. 2007. 

 
 Nadzorni odbor ugotavlja, da realizacija pri nobeni postavki ne presega s 

prora�unom predvidenih sredstev, je pa dinamika koriš�enja postavk zelo 
razli�na. 

 
 Nadzorni odbor posebej opozori na postavke, ki so že 100% realizirane in tiste, 

ki imajo nizko realizacijo. Prav tako ugotavlja, da so prerazporeditve v skladu s 
pristojnostjo  župana. 

 
 Sklep je sprejet soglasno. 
 
 
 

 
AD/7 

RAZNO 
 
 
Predsednik predlaga, da se 7. seje OS, ki bo v �etrtek 4.10.2007 udeleži Darja Kranjc in poda tudi poro�ilo iz 
zadnjega zapisnika seje Nadzornega odbora.  
 
Nadalje prosi župana, da finan�na služba pripravi kratko poro�ilo o vseh kreditih ob�ine in odpla�ilih po 
posameznih letih s kratkim komentarjem. Lahko tudi tabele, ki so pripravljene za ministrstvo za finance. 
 
 
Predsedujo�i se zahvali za prisotnost in zaklju�i 3. redno sejo Nadzornega odbora Ob�ine Lovrenc na 
Pohorju. 
 
 
Seja je bila zaklju�ena ob 18.45 uri. 
 
 
 
Zapisal: 
Dušan Jakop 
 

PREDSEDNIK NADZORNEGA ODBORA  
            OB�INE LOVRENC NA POHORJU 

 
 Marjan Javornik, univ. dipl. ekon. 


