
 

 

 
OBČINA LOVRENC NA POHORJU 

NADZORNI ODBOR 

Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju 

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

 

Številka: 03211-0001/2014-003 

Datum:  17.6.2015 

 

Na podlagi 39. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (Uradno glasilo slovenskih obc ̌in, št. 

13/2011, 17/2014) in v skladu z 20. členom Poslovnika Nadzornega odbora Občine Lovrenc 

na Pohorju (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 19/2013) je Nadzorni odbor Občine Lovrenc 

na Pohorju na 1. korespondenčni seji dne 17.6.2015 sprejel 

 

 

LETNI PROGRAM DELA 
IN NADZORA ZA LETO 2015 

 

 Poslanstvo nadzornega odbora 

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja 

občinskih organov, občinske uprave, svetov krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih 

podjetij, občinskih skladov, drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna ter ocenjuje 

učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev. 

 

Nadzorni odbor Občine Lovrenc na Pohorju bo deloval v okviru svoje pristojnosti, ki je 

opredeljena v Statutu Občine Lovrenc na Pohorju in Poslovniku Nadzornega odbora Občine 

Lovrenc na Pohorju (v nadaljevanju: poslovnik). 

 

1. Delo članov in izobraževanje 

Nadzorni odbor Občine Lovrenc na Pohorju ima tri člane, ki jih je imenoval Občinski svet 

Občine Lovrenc na Pohorju za obdobje 2015 - 2018. Člani nadzornega odbora si bodo na 

podlagi programske in funkcionalne klasifikacije proračuna Občine Lovrenc na Pohorju, 

lastnih strokovnih znanj, izkušenj pri delu ter zahtevnosti spremljanja posameznih elementov 

proračuna, razdelili delovna področja. 

 

Vsak nadzor bodo opravljali vsi trije člani. V kolikor bodo člani ocenili, da ne bodo mogli sami 



 

 

opraviti nadzora, bo nadzorni odbor v skladu s 14. členom poslovnika povabil k sodelovanju 

zunanje neodvisne strokovnjake posamezne stroke, katere na predlog nadzornega odbora 

imenuje občinski svet. 

 

Izobraževanje članov nadzornega  odbora se bo  izvajalo s pomočjo  individualnega 

izobraževanja, izobraževanja s pomočjo strokovne literature ter z udeležbo na strokovnem 

seminarju (za področje nadzornih odborov). 

 

3. Redni nadzori 
 

Št. 
nadzora 

Nadzorovani 
subjekt 

Predmet nadzora 
Rok za 
izvedbo 
nadzora 

Zadolženi 
za nadzor 

Zahtevnost 
nadzora 

      

1 Občina Lovrenc na 
Pohorju – župan in 
občinska uprava 

Zaključni račun 
proračuna Občine 
Lovrenc na Pohorju za 
leto 2014 

31.10.2015 vsi trije 
člani NO 

Zelo 
zahteven 

2 Občina Lovrenc na 
Pohorju – župan in 
občinska uprava 

Pregled javnih naročil, 
ki so bila izvedena v 
letu 2014 ali prej in so 
imela učinek na leto 
2014 

30.11.2015 vsi trije 
člani NO 

Zahteven 

3 Občina Lovrenc na 
Pohorju – župan in 
občinska uprava 

Nadzor nad 
razpolaganjem z 
nepremičnim 
premoženjem 

30.11.2015 vsi trije 
člani NO 

Zahteven 

4 Občina Lovrenc na 
Pohorju – župan in 
občinska uprava, 
izvajalec koncesije 
Nigrad 

Nadzor nad 
izvajanjem koncesije 
čiščenja komunalnih, 
odpadnih in 
padavinskih voda v 
Občini Lovrenc na 
Pohorju 

30.11.2015 vsi trije 
člani NO 

Zahteven 

5 Občina Lovrenc na 
Pohorju – župan in 
občinska uprava 

Nadzor zadolževanja 30.11.2015 vsi trije 
člani NO 

Zahteven 

 

 
4. Izredni nadzori 

Nadzorni odbor Občine Lovrenc na Pohorju bo v letu 2015 opravil tudi morebitni izredni 

nadzor, v kolikor se bo zanj odločil na osnovi utemeljenih danih pobud za izredni nadzor. 

 

 

 



 

 

 Poročanje 

O  ugotovitvah  pri  nadzorovanih  osebah  bo  nadzorni  odbor  izdelal  poročilo  z  mnenji, 

priporočili in predlogi ukrepov. 

Poročilo bo nadzorni odbor po dokončnosti predložil nadzorovani osebi in županu in po 

potrebi pa tudi občinskemu svetu, računskemu sodišču in pristojnemu ministrstvu. Če bo 

obstajal utemeljen sum, da je nadzorovana ali odgovorna oseba storila kaznivo dejanje ali 

prekršek, bo nadzorni odbor o svojih ugotovitvah seznanil pristojni organ pregona. 

 

V mesecu decembru leta 2015 bo Nadzorni odbor Občine Lovrenc na Pohorju izdelal 

poročilo o delu za leto 2015, ki ga bo posredoval županu in Občinskemu svetu Občine 

Lovrenc na Pohorju. Dokončna poročila o nadzorih in letno poročilo bodo objavljeni na 

spletni strani Občine Lovrenc na Pohorju. 

 

 

FINANČNI NAČRT NADZORNEGA ODBORA ZA LETO 2015 

Nadzorni odbor ugotavlja, da je za izvedbo nadzorov, ki jih je vključil v program dela, v 

sprejetem proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2015 predvidenih 1.850 EUR. V tem 

znesku so predvidena tudi sredstva za izobraževanje članov nadzornega odbora. 

 

 

Gregor Krajnc 

Predsednik Nadzornega 
odbora 

 

 

 

 

Vročiti: 

 županu, 

 občinskemu svetu, 

 v spis. 

 

 


