OB INA VIPAVA
NADZORNI ODBOR
Datum: 20. 8. 2007
-

LEKARNA AJDOVŠ INA
ŽUPAN Ivan Princes
SVET OB INE VIPAVA

Zadeva:

DOKON NO
PORO ILO NO O OPRAVLJENEM PREGLEDU

Nadzorovana oseba: Lekarna Ajdovš ina
Predmet vpogleda: pregled višine sredstev, ki jo mora Lekarna Ajdovš ina nameniti ob inam
ustanoviteljicam
Ugotovitve, ocene, mnenja in priporo ila ter predlogi ukrepov:
1. Iz bilance stanja prihodkov in odhodkov dolo enih uporabnikov po vrstah dejavnosti za
leto 2006 je skupni presežek v višini 45.837 mio SIT, od tega presežek za izvajanje javne
službe v višini 23.398 mio SIT, presežek od prodaje blaga in storitev na trgu pa 22.439
mio SIT.
2. Na podlagi 24. lena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekana Ajdovš ina se
presežek prihodkov nad odhodki iz tržne dejavnosti v znesku 22.439 mio SIT uporabi za
razvoj dejavnosti, za pla e zaposlenih v skladu z zakonom , delovno uspešnost in del
presežka se lahko prenese v prora un ustanoviteljic po ustanoviteljskih deležih.
3. Po analizi presežkov prihodkov za obdobje 2000-2006 je bilo ugotovljeno, da je bilo
celotnih presežkov 308.907 mio SIT, od tega je presežek iz tržne dejavnosti 166.931 mio
SIT , nakazano je bilo ob inama 61.136 mio SIT, sredstva sprejeta v upravljanje v višini
127.062 mio SIT, zaloge 35.086 mio SIT, razlika med terjatvami in obveznostmi pa v
višini 39.432 mio SIT . V tem obdobju je nastal višek sredstev v višini 46.191 mio SIT,
ki bi se lahko razporedil med ob ini ustanoviteljici.
4. NO predlaga ob inski upravi, da pri pripravi sejnega gradiva, ki se ti ejo skupnih javnih
zavodov predhodno uskladijo predloge sklepov, ki jih obravnavata ob inska sveta.
5. Vzpostavi se evidenca porabe sredstev, ki jih javni zavodi nakazujejo ob ini in se z njo
seznani ob inski svet ter javne zavode.
Pregled so opravili:
− Darjo Marc
− Milena Li en
− Bojana Žgur
Predsednik NO
Darjo Marc

