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SKRAJŠAN ZAPISNIK 

 
 

17. seje NADZORNEGA ODBORA Občine Lovrenc na Pohorju, ki je bila v sredo, 
19.3.2014, ob 18.00 uri, v prostorih Občine Lovrenc na Pohorju. 
 
PRISOTNI:   Jože Javornik, Mirijam Križevnik, Mateja Jodl.  
 
OSTALI PRISOTNI:  Melita Cepec. 
 
 
 

AD/1 

UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN POTRDITEV DNEVNEGA REDA 
 
Predsednik Nadzornega odbora Občine Lovrenc na Pohorju pozdravi prisotne na 17. redni 
seji Nadzornega odbora in ugotovi sklepčnost, saj so prisotni vsi člani odbora. 
 

UGOTOVITVENI SKLEP: 

Na seji Nadzornega odbora Občine Lovrenc na Pohorju so prisotni 3 člani 

Nadzornega odbora od 3, kolikor jih Nadzorni odbor šteje.  

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

Nadzorni odbor 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. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda. 

2. Pregled in potrditev skrajšanega zapisnika 16. seje in pregled realizacije 

sklepov. 

3. Obravnava in sprejem Osnutka poročila izvedenega nadzora zakonitosti in 

pravilnosti porabe sredstev, namenjenih povračilu stroškov prevoza v državi 

v letu 2012 

4. Razno. 

 



 

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

 

 

 

AD/2 

PREGLED IN POTRDITEV SKRAJŠANEGA ZAPISNIKA 16. SEJE IN PREGLED 

REALIZACIJE SKLEPOV 
 
Predsednik da v razpravo skrajšan zapisni 16. 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 in potrdil skrajšan zapisnik 16. redne seje Nadzornega odbora.  

 

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

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

 

AD/3 

OBRAVNAVA IN SPREJEM OSNUTKA POROČILA IZVEDENEGA NADZORA 

ZAKONITOSTI IN PRAVILNOSTI PORABE SREDSTEV, NAMENJENIH 

POVRAČILU STROŠKOV PREVOZA V DRŽAVI V LETU 2012 

 
 
Predsednik NO predstavi Osnutek poročila o nadzoru zakonitosti in pravilnosti porabe 

sredstev, namenjenih povračilu stroškov prevoza v državi v letu 2012. 

 
 
Po razpravi predsednik predlaga v sprejem 
 

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

o nadzoru zakonitosti in pravilnosti porabe sredstev, namenjenih 

povračilu stroškov prevoza v državi v letu 2012.  

Osnutek poročila se naj vroči 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 ugotavlja, da kljub 

opozorilu Službe za lokalno samoupravo na uradni spletni strani 

občine še zmeraj niso objavljena dokončna poročila Nadzornega 

odbora o opravljenih nadzorih iz mandatnega obdobja 2010 - 2014. 

Nadzorni odbor zato poziva občinsko upravo, ki jo zastopa njen vodja, 

da v skladu z veljavno zakonodajo poskrbi za čim prejšnjo objavo teh 

poročil na uradni spletni strani občine.  
 

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

5. SKLEP: Nadzorni odbor ugotavlja, da so v postopku sprejema spremembe 

Statuta Občine Lovrenc na Pohorju, ki se nanašajo tudi na organizacijo 

in delo Nadzornega odbora.  

            Ker Nadzorni odbor o predlaganih spremembah statuta, ki se tičejo 

njegovega delovanja, s strani občine ni bil obveščen, Nadzorni odbor 

poziva župana občine, da ga v bodoče v skladu z drugim odstavkom 46. 

člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju ter v duhu dobrega 

sodelovanja pravočasno seznani tako s predlogi (sprememb) predpisov 

kot tudi z že sprejetimi predpisi, ki zadevajo delovanje Nadzornega 

odbora.  


 

Sklep je sprejet soglasno. /ZA so glasovali vsi člani odbora/ 
 
 
Predsednik se zahvali za prisotnost in sodelovanje ter zaključi 17. sejo Nadzornega 
odbora. 
 
Seja je bila zaključena ob 18.45.uri. 
 
Zapisala: 
Melita Cepec 

PREDSEDNIK NADZORNEGA ODBORA  

                  OBČINE LOVRENC NA POHORJU 

 
     Jože Javornik, univ. dipl ekon. 


