
OBČINA LOVRENC NA POHORJU 

Nadzorni odbor 

Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju 

Tel.: 02 / 675-17 01, Fax: 675-16 01; e-mail:obcina@lovrenc.si 

  

Številka poročila: 1/2014 

  

Datum: 27. 6. 2014 

  

Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/1993 s spremembami; v 

nadaljevanju: ZLS) in 39. in 40. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (Uradno glasilo 

slovenskih občin, št. 13/2011) ter v skladu s Programom dela za leto 2013, je Nadzorni odbor 

Občine Lovrenc na Pohorju v sestavi Jožeta Javornika kot predsednika ter Mateje Jodl in 

Mirijam Križevnik kot članic na 19. redni seji dne 13. 6. 2014 sprejel 

  

DOKONČNO POROČILO 

  

O OPRAVLJENEM NADZORU 

PRAVILNOSTI IN SMOTRNOSTI UPORABE OBČINSKIH SREDSTEV, 
NAMENJENIH  

DELOVANJU DRUŠTVA  

DTV PARTIZAN LOVRENC NA POHORJU 

  

  

  

1. Datum opravljenega nadzora: 28. 5. 2014 

2. Kraj opravljenega nadzora: Lovrenc na Pohorju 

3. Člani nadzornega odbora, ki so prisostvovali nadzoru: predsednik nadzornega 

odbora Jože Javornik in Mateja Jodl ter Mirijam Križevnik kot članici nadzornega 

odbora 

4. Za nadzor zadolžen član nadzornega odbora - poročevalec: Jože Javornik 

5. Predmet (namen in cilj) nadzora: Nadzor pravilnosti in smotrnosti poslovanja z 

občinskimi sredstvi,  ki so bila v letu 2013 namenjena delovanju društva DTV 

Partizan, Lovrenc na Pohorju. 

7. Kratek povzetek: Izsledki opravljenega nadzora kažejo, da je društvo prejeta javna 

sredstva v celoti porabilo namensko.  

 

  

mailto:obcina@lovrenc.si


UVOD 

Nadzorovani subjekt je društvo DTV Partizan (v nadaljevanju: društvo), ki ga zastopa njegov 

predsednik, David Lesjak (v nadaljevanju: predsednik društva).  

Pri nadzoru sta bila prisotna predsednik DTV Partizan David Lesjak in računovodkinja Darja 

Krajnc. 

 

UGOTOVITVENI DEL  

 

DTV Partizan je v letu 2013 prejel 5.335,39 EUR. 

Za izvedbo športnih prireditev v okviru Jezernikovih dni  2013 je DTV Partizan prejel 

1336,21 EUR.  

3.999,18 EUR pa je prejel za izvedbo športnih programov po pravilniku za sofinanciranje 

programov športa na območju občine Lovrenc na Pohorju. 

 

Med nadzorom je predsednik izpostavil velik problem v zvezi s sofinanciranjem športa v 

Občini Lovrenc. Šele proti koncu leta (v letu 2013 šele v mesecu decembru), društva dobijo 

sredstva, ki jim pripadajo. Tako je DTV Partizan prejel prva redna sredstva za svoje delovanje 

v letu 2013 šele 6. 12. 2013. 

 

Pri pregledu poslovnih listin Nadzorni odbor ni ugotovil nobenih nepravilnosti. Sredstva so 

bila porabljena namensko. 

 

PRIPOROČILA IN PREDLOGI 

  

Nadzorni odbor predlaga, da se sredstva, ki so v proračunu namenjena za šport, akontacijsko 

po četrtinah nakazujejo društvom. Na ta način bo omogočeno normalno delovanje društvom. 

Odzivnega poročila v roku ni bilo.  

 

                                                                Jože Javornik, predsednik nadzornega odbora, l.r. 

  

Mateja Jodl, članica nadzornega odbora, l.r. 

 

                                                         Mirijam Križevnik, članica nadzornega odbora, l.r. 

ODREDBA 

  

Poslati: 

 1x arhiv dokumentarnega gradiva 

-         1 x DTV Partizan – predsedniku, Davidu Lesjaku 


