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            Nadzorni odbor 

 

 

    Jurovski Dol, 25.09.2008/16.12.2008                              
                                                      Zadeva: 032-1/2008 

 
 

Na podlagi 43. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/2007 in 33/2007) ter 
33. in 34. čl. Poslovnika Nadzornega odbora Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 
30/2007), je Nadzorni odbor Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, vezano na 7. redno 
sejo/nadzorna, ki je bila sklicana za dne 25.09.2008 ob 18.uri, izvedel nadzor in  izdaja: 
 

KONČNO POROČILO  
O OPRAVLJENEM NADZORU št. 7 

Nadzor nad proračunsko postavko  »Vračila vlaganj v telekomunikacijsko 
omrežje« 

 
Nadzorovana oseba: Občina Sv. Jurij v Slov. goricah 
Predmet nadzora: Nadzor nad proračunsko postavko  »Vračila vlaganj v telekomunikacijsko 

omrežje« 
Cilj nadzora: Ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti  postopkov pri vračilu vlaganj v 
telekomunikacijsko omrežje občanom v občini Sv. Jurij 
Nadzorovano obdobje: 2007-2008 
Pričetek nadzora: 7.redna seja NO, 25.9.2008 
Predvideni čas za nadzor: 30 dni 
Nadzor opravili: preds. NO  Hermina Križovnik   ter člana NO Jože Škrlec in Milan Zorec , 
na 7. seji NO 
Poročilo o izvedenem nadzoru napisala: Hermina Križovnik  
Poročevalec s strani nadzorovane osebe: Jasna Senekovič 
Datum  osnutka poročila o nadzoru: 29.10.2008 
Rok za morebitni ugovor nadzorovane osebe: 15 dni od prejema  osnutka poročila.  
 

I. NADZOR 
 

Nadzorni odbor Občine Sv. Jurij v Slov. goricah je v sestavi predsednice nadzornega odbora 
Hermine Križovnik in članov Jožeta Škrleca in Milana Zoreca, na svoji 7. redni seji z dne 
25.9.2008 izvedel nadzor nad poslovanjem občine  po navedeni postavki,  po planu iz 
programa dela v letu 2008.   
Nadzorovani osebi je bil predhodno  posredovan sklep o izvedbi nadzora  in vabilo na 7. sejo 
NO za dne 25.09.2008, kot to določa 29. člen Poslovnika nadzornega odbora. Nadzorovana 
oseba je  bila pozvana in je na nadzorno sejo posredovala  potrebno dokumentacijo.  
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S strani nadzorovane osebe je o predmetu nadzora je poročala članica občinske uprave Jasna 
Senekovič.  
 
II. UPORABLJANE PRAVNE PODLAGE 
 
 Pravne podlage kot podlaga za vračilo sredstev občanom  so naslednje: 
 

1. Zakon o lokalni samoupravi (Ur.l.RS št.94/07-UPB2) 
 
2. Zakon o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje - ZVVJTO (Ur.l.RS 

št.54/2007). 
3. Sklep o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju občine Sv. 

Jurij  v Slov. gor. (11 seja OS,19.3.2008)  
 
 
Za potrebe  nadzora se je koristila  tudi naslednja dokumentacija: 
 

1. Zaključni račun  proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. Gor. 
2. Sklep o vračilu vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje v Občini Sv. Jurij  (Sklep 

11.seja OS/2008) 
3. PORAVNAVA o vračilu vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje z dne 23.4.2008 

(poravnalna pogodba med občanom in občino Sv. Jurij) 
 
 
III. UGOTOVITVE: 
 
Na podlagi poziva komisije za opravljanje strokovnih in tehničnih nalog, je KS Jurovski Dol, 
v zakonskem roku  vložila zahtevek za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na 
državno pravobranilstvo v skladu s 7. členom Zakona o vračanju vlaganj v javno 
telekomunikacijsko omrežje - ZVVJTO (Ur.l.RS št.54/2007). 
Tekom nadzora so člani nadzornega odbora pregledali Sklep o vračilu vlaganj v javno 
telekomunikacijsko omrežje v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah (11/08, 19.3.2008), ki ga je v 
začetku leta 2008 sprejel občinski svet in na podlagi katerega se je izvajalo vračanje sredstev 
končnim upravičencem. 
Kot pravna naslednica  KS Jurovski Dol, je v letu 2008 Občina Sv. Jurij na osnovi prej 
navedenih pravnih podlag z upravičenci do vračila sredstev  podpisala poravnavo , ki  jo je 
predložilo Državno pravobranilstvo, na podlagi ZVVJTO (5. in 6. odstavek 8.člena) 
 
Končnih upravičencev za vračilo vlaganj v telekomunikacijsko omrežje je v občini Sv. Jurij 
bilo 302,  bili so javno objavljeni na seznamu na internetni strani in na oglasni deski občine. 
Ker pa Sklep o vračilu vlaganj v JTO v drugem odstavku drugega člena določa, da se lahko 
seznam vlagateljev dopolni in sicer najkasneje do 25.12.2008, v primeru, če vlagatelji iz 
objektivih razlogov niso mogli vložiti zahtevka za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko 
omrežje pravočasno in posledično niso bili na seznamu. Tako  so nekatere vloge prispele in 
bile tudi vključene še naknadno, oz. je do sedaj na občino prispelo skupaj 316 vlog. Dve vlogi 
sta še v reševanju, saj še po umrlih upravičencih ni bil dokončan postopek dedovanja.  314 
upravičencem so bila sredstva nakazana na transakcijske račune na podlagi sklenjene 
poravnave, med občino in končnim upravičencem. 
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V primeru, da je končni upravičenec že umrl, so se sredstva nakazovala na podlagi sklepa o 
dedovanju vsem dedičem oz. v skladu s pisnim dogovorom enemu izmed dedičev. 
 
Člani nadzornega odbora so po metodi naključnega izbora vzorčno izbrali določene spise s 
končnimi upravičenci in pregledali dokumentacijo: vlogo za vračilo dela vlaganj v javno 
telekomunikacijsko omrežje, poravnavo in odredbo. 
 
Člani NO  po pregledu navedene dokumentacije menijo, da je Občina Sv. Jurij 
navedene postopke izpeljala vzorno in zasluži za izvedeno vso pohvalo.  Občanom občine 
Sv. Jurij so kot prvi občini  bila vložena sredstva v izgradnjo telekomunikacijskega omrežja 
vrnjena v največji možni višini, oziroma v vrednosti 1.045,00 EUR po upravičencu. 
 
 
IV. PREDPISI IN PRESOJANJE MOREBITNIH KRŠITEV 
 
Nadzorni odbor opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje 
namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna in nadzoruje finančno 
poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. V okviru nadzora  prorač. postavk 401405  je 
na NO preveril postopke vračanja sredstev občanom. Pri tem ni zaznal nobenih nepravilnosti 
ali kršitev.  
 
 
V. IZREK MNENJA O POSLOVANJU NADZOROVANE OSEBE 
 
NO ugotavlja, da so postopki vračila sredstev občanom občine Sv. Jurij, ki so jih v preteklosti 
vložili v izgradnjo telekomunikacijskega omrežja na območju občine Sv. Jurij  potekali v 
skladu s pravnimi podlagami,  pravilno, skrbno in gospodarno.  
 
NO  daje pozitivno mnenje k izvedbi postopkov in k finančnemu poslovanju občine po 
kontu 401405 .  
 
                                                                                      
VI. ODZIVNO POROČILO 
 
Poročilo o nadzoru (O), je NO posredoval nadzorovani osebi. Nadzorovana oseba v primeru 
nestrinjanja z ugotovitvami NO imela 15-dnevni rok za posredovanje ugovora. 
 
 
VII. KONČNO POROČILO 
 
Nadzorovana oseba  v predpisanem roku na prejeti osnutek poročila o nadzoru ni ugovarjala.  
Osnutek poročila se tako potrdi  končno poročilo.  
 
 
                                                                                          Predsednica NO: 
                                                                                          Hermina Križovnik, univ.dipl.ing. 
Jurovski Dol, 16.12.2008 


