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OBČINA HRASTNIK NADZORNI ODBOR
 
Predlog!

;
Datum: 12.12.2007

POROČILO O PREGLEDU PRIHODKOV IZ NASLOVA KONCESIJ V LETU 2007

Na 4. seji Nadzornega odbora Občine Hrastnik je bil sprejet sklep, da se opravi pregled prihodkov iz naslova koncesij v letu 2007.

Za pregled sva bila pooblaščena člana Nadzornega odbora ga. Janja Presečki in g. Andrej Orožen.

Za potrebe pregleda sva člana prejela v petek, dne 7.12.2007 fotokopije pravnih podlag in finančne dokumentacije ( finančne kartice prihodkov, izsek realizacije), na osnovi katerih sva opravila pregled. Dodatna pojasnila k dokumentaciji so bila podana tudi s strani ge. Vanje Jerič na pregledu dne 12.12.2007 v prostorih občinske uprave.

PREGLEDANE KONCESIJE:

veur
 
Sprejeti plan 2006

Predlog plana
Realizacija
 koncesija

Veljavni plan 2006
2007
6.12-2007
 za dimnikarsko službo
2.169,92
0,00
0,00
0,00
 od rudaenja (Lafarge, AGM




 Nemec, RTH) .
23.243,20
25.339,79
25.872,14
27.652,73
 za plin
29210
292,10
542,48
O
 za čistilno- savske elektr.
22.951,09
12.518,50
15576,00
14.161,73
 za odvzem Dodzemne vode Lurd
0,00
20,86
200,00
168,78
 SKUPAJ
48.656,31
34.832,53
39.016,58
41.983,24

Ad 11 Koncesije od podeljene pravice za rudarsko pravico
podelitev koncesije: na podlagi Zakona o rudarstvu jo podeljuje Ministrstvo za gospodarstvo s pogodbo;
število podeljenih koncesij: tri ( razvidno iz priloženih odločb)
način obremenitve koncesionarja: odločba
delitev plačila za koncesijo: med državo in občino 50:50, odvisno od rudarske praVIce, .
način pobiranja prihodkov od koncesije: po odločbi nakazilo na ustrezne zbiraIne računa države in občin v razmerju, ki sledi iz odločbe in prazni te v na transakcijski račun občine oz. države,
	plan občine: na osnovi ocene teh prihodkov:	plan 2007:	25.872,14
realizacija 27.652,73

..
Ad 21 Koncesija za podeljeno vodno pravico:
podelitev koncesije: na podlagi Uredbe o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnih virov ZB l-ZB7 Lurd za proizvodnjo pijač in koncesijske pogodbe; podeljuje ARSO;
število podeljenih koncesij :ena
delitev plačila za koncesijo: med državo in občinama 50:50 ( občini Laško 95,75 %, Hrastnik 4,25%)
način pobiranja prihodkov od koncesije: dvakrat letno na ustrezne zbiral ne
računa države in občin v razmerju, ki sledi iz odločbe in prazni tev na transakcijski račun občine oz. države,
plan občine: na osnovi ocel)e teh prihodkov: plan 2007:
realizacija
200,00 168,78
Ad 31 Koncesija HE Vrhovo
podelitev koncesije: koncesijska pogodba za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save iz leta 2002, Aneks št. 2 iz leta 2006 in sporazum med občinami o delitvi;
višina koncesijske dajatve: 7 % vrednosti proizvedene električne energije, ki se deli po ključu 40:60 država :občine; delitev med občinami (Hrastnik 7,8336 %) število podeljenih koncesij: ena
način pobiranja prihodkov od koncesije: akontacija Savske elektrarne, letni poračun na osnovi obračuna električne energije;
plan občine: na osnovi ocene teh prihodkov: plan 2007:
realizacija
15.576,00 14.161,73
Ad 41 Koncesija za distribucijo plina
podelitev koncesije: koncesijska št.516/95 in Aneksa št. 1 iz leta 2000; koncesiji podelila občina;
višina koncesijske dajatve: koncesij ski prispevek na osnovi porabe plina v m3 po 0,000511 € na m3;
število podeljenih koncesij: dve ( Mestni plinovodi Koper in Istrabenz Koper), način pobiranja prihodkov od koncesije: fakturiranje enkrat letno na podlagi javljene porabe v m3);
	plan občine: na osnovi ocene teh prihodkov:	plan 2007:	542,00
realizacija 0,00 (fakture izdane 27.11.2007 z valuto 29.11.2007 - skupaj za 233,37 €)
UGOTOVITVE:
Koncesije za rudarjenje, za odvzem podzemne vode in od čistilnih naprav HE Vrhovo podeljuje Vlada Republike Slovenije, zato občina na višino in pogoje nima vpliva (pravica občini dodeljena z odločbami resornih ministrstev).
Koncesije za izgradnjo in distribucijo plina je občina podelila leta 1995 s pogodbo. Predlagava, de se pogodba posodobi zaradi spremembe nazivov koncesionarjev in uskladitev valute.
Nepravilnosti pri obračunu koncesijske dajatve za plin in pri pripoznovanju prihodkov iz tega naslova nisva ugotovila.
Pregled je bil zaključen ob 16.00 uri.
Nadzor opravila:
Janja Presečki
Andrej Orožen
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