
 

OBČINA LOVRENC NA POHORJU 

NNAADDZZOORRNNII  OODDBBOORR  

Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju 

Tel.: 63 00 550; Fax: 63 00 560; e-mail:obcina@lovrenc.si 

Številka: 03211-0001/2010-002 
Datum:      6. avgust 2013 
 

SKRAJŠAN ZAPISNIK 

 
 

14. seje NADZORNEGA ODBORA Občine Lovrenc na Pohorju, ki je bila v ponedeljek, 
5.8.2013, ob 9.00 uri, v prostorih Občine Lovrenc na Pohorju. 
 
PRISOTNI:   Jože Javornik, Mirijam Križevnik, Leonida Šumer.  
 
OSTALI PRISOTNI:  Dušan Jakop. 
 
Opomba: Zapisnikar prisotne opozori, da se seja zvočno snema. Zvokovni zapis se 

uporablja ključno za pisanje zapisnika. 
 
 

AD/1 

UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN POTRDITEV DNEVNEGA REDA 
 
Predsednik Nadzornega odbora Občine Lovrenc na Pohorju (v nadaljevanju: NO) pozdravi 
prisotne na 14. redni seji NO in ugotovi sklepčnost, saj so prisotni vsi člani odbora. 
 

UGOTOVITVENI SKLEP: 

Na seji Nadzornega odbora Občine Lovrenc na Pohorju so prisotni 3 člani NO 

od 3, kolikor jih NO šteje.  

Na podlagi 38. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (UGSO, št 13/2011), je 

NO Občine Lovrenc na Pohorju sklepčen in lahko pravno veljavno sklepa. 
 
Nadalje pove, da je odbor med gradivom dobil dnevni red in ga da v obravnavo.  
 
Ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi o dnevnem redu, zato da dnevni red v odločanje. 
 

1. SKLEP: Nadzorni odbor Občine Lovrenc na Pohorju sprejme dnevni red: 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda. 

2. Pregled in potrditev skrajšanega zapisnika 13. seje in pregled realizacije sklepov. 

3. Pregled Osnutka poročila o nadzoru zakonitosti in pravilnosti porabe sredstev,        

namenjenih za delovanju društva NK Žoga. 

4. Razno 

 
 

Sklep je sprejet soglasno. /ZA so glasovali vsi člani odbora/ 



 

 

 

AD/2 

PREGLED IN POTRDITEV SKRAJŠANEGA ZAPISNIKA 13. SEJE IN PREGLED 

REALIZACIJE SKLEPOV 
 
Predsednik da v razpravo skrajšan zapisni 13. redne seje in poda pregled realizacije 
sklepov. 
 
(Opomba: Popravki, ki so prispeli po e- mailu, so zajeti v zapisniku). 


Nadalje predlaga: 

 

2. SKLEP: Nadzorni odbor Občine Lovrenc na Pohorju je pregledal realizacijo 

sklepov, skrajšan zapisnik 13. seje NO bo potrjen na naslednji seji.  

 

Nadzorni odbor ugotavlja, da so sklepi realizirani oz. v izvajanju. 
 
  

Sklep je sprejet soglasno. /ZA so glasovali vsi člani odbora/ 
 

 

AD/3 

PREGLED OSNUTKA POROČILA O NADZORU ZAKONITOSTI IN PRAVILNOSTI 

PORABE SREDSTEV, NAMENJENIH ZA DELOVANJU DRUŠTVA NK ŽOGA 
 
 
Predsednik NO predstavi Osnutka poročila o nadzoru zakonitosti in pravilnosti porabe 
sredstev, namenjenih za delovanju društva NK Žoga. 
 
Po razpravi predsednik predlaga v sprejem 
 

3. SKLEP: Nadzorni odbor Občine Lovrenc na Pohorju sprejme osnutka poročila o 

nadzoru zakonitosti in pravilnosti porabe sredstev, namenjenih za 

delovanju društva NK Žoga. 

 Osnutek poročila se naj pošlje po pošti priporočeno – društvu NK 

Žoga, županu ter vodji občinske uprave. 
 

Sklep je sprejet soglasno. /ZA so glasovali vsi člani odbora/ 
 
 

AD/4 

RAZNO 
 
Predsednik po razpravi predlaga naslednje sklepe: 
 

4. SKLEP: Nadzorni odbor Občine Lovrenc na Pohorju bo vodji občinske uprave 

oz. županu občine poslal pisni odpravek sprejetega sklepa o nadzorih, 

ki jih je nadzorni odbor načrtoval v letu 2013. 



 Sklep je predlagan na podlagi pripomb direktorja Občinske uprave 

Občine Lovrenc na Pohorju. 
 

Sklep je sprejet soglasno. /ZA so glasovali vsi člani odbora/ 
 

5. SKLEP: Nadzorni odbor Občine Lovrenc na Pohorju bo na naslednji seji proučil 

in obravnaval pripombe Ministrstva za notranje zadeve RS v zvezi s 

Poslovnikom NO. 
 

Sklep je sprejet soglasno. /ZA so glasovali vsi člani odbora/ 
 
 

6. SKLEP: Nadzorni odbor Občine Lovrenc na Pohorju zaradi daljše bolezenske 

odsotnosti predsednika do nadaljnjega pooblašča članici odbora za 

zastopanje na sejah Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju.. 
 

Sklep je sprejet soglasno. /ZA so glasovali vsi člani odbora/ 
 

 

UGOTOVITVENI SKLEP: Nadzorni odbor Občine Lovrenc na Pohorju ugotavlja, da 

je bila na Občini Lovrenc na Pohorju izvedena notranja revizija 

poslovanja. 

Župana prosi, da v pogled posreduje dokončno poročilo o nadzoru 

poslovanja. 
 

Sklep je sprejet soglasno. /ZA so glasovali vsi člani odbora/ 
 
 

UGOTOVITVENI SKLEP: Nadzorni odbor Občine Lovrenc na Pohorju ugotavlja, da 

predsednik NO ni bil vabljen na zadnjo sejo Občinskega sveta Občine 

Lovrenc na Pohorju - in to kljub določilu sedmega odstavka 18. člena 

Statuta Občine Lovrenc na Pohorju, ki določa, da se za vsako sejo 

občinskega sveta pošlje vabilo tudi predsedniku nadzornega odbora 

občine, ki se je seje po osmem odstavku istega člena dolžan udeležiti. 

                       Nadzorni odbor zato poziva župana občine, da v bodoče spoštuje 

omenjeno statutarno določbo – in na seje občinskega sveta vabi tudi 

predsednika nadzornega odbora. 
 

Sklep je sprejet soglasno. /ZA so glasovali vsi člani odbora/ 
 
 
Predsednik se zahvali za prisotnost in sodelovanje ter zaključi 14. sejo NO. 
 
Seja je bila zaključena ob 10.00 uri. 
 
Zapisal: 
Dušan Jakop 
 



PREDSEDNIK NADZORNEGA ODBORA  

                  OBČINE LOVRENC NA POHORJU 

 
     Jože Javornik, univ. dipl ekon. 


