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SKRAJŠAN ZAPISNIK 
 

1. konstitutivne seje NADZORNEGA ODBORA, ki je bila v sredo, 08.04.2015, ob 18.00 
uri, v prostorih Občine Lovrenc na Pohorju. 
 

PRISOTNI:  Gregor Krajnc, Mihela Škrabl, Robert Gričnik. 
 
OSTALI PRISOTNI:  Župan Joško Manfreda, Dušan Jakop. 
 
 

AD/1 

UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN POTRDITEV DNEVNEGA REDA. 
 
Župan Joško Manfreda – kot sklicatelj prve seje Nadzornega odbora Občine Lovrenc na 
Pohorju (v nadaljevanju: odbor) pozdravi prisotne, želi korektno, pošteno, tvorno delo in 
sodelovanje ter ugotovi sklepčnost odbora. 
 
V uvodu kratko predstavi delo odbora. 
 
Nadalje pove, da je odbor med gradivom dobil dnevni red in ga da v obravnavo. Ugotovi, 
da ni prijavljenih k razpravi, zato da dnevni red v odločanje. 
 

DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda. 

2. Konstituiranje Nadzornega odbora. 

3. Seznanitev s Poslovnikom Nadzornega odbora Občine Lovrenc na 

Pohorju. 

4. Razno. 
 

Dnevni red je soglasno sprejet. 
 

AD/2 

KONSTITUIRANJE NADZORNEGA ODBORA 

 
Župan odboru predlaga, da si članica in člana odbora izberejo vodstvo. 
 
Razprava: 
V krajši razpravi sta podana dva predloga in sicer: 
Gregor Krajnc in 
Robert Gričnik 
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Po konstruktivni razpravi je predlagan naslednji sklep. 
 

1.SKLEP:  Nadzorni odbor Občine Lovrenc na Pohorju imenuje Gregorja 

Krajnca za predsednika Nadzornega odbora Občine Lovrenc na 

Pohorju. 

 

Sklep je z dvema glasovoma ZA sprejet. 
 
Župan želi predsedniku in članicama odbora uspešno delo. 
 
Gregor Kranjc se zahvali za zaupanje in nadaljuje sejo s predlaganim dnevnim redom. 
 
 

AD/3 

SEZNANITEV S POSLOVNIKOM NADZORNEGA ODBORA OBČINE LOVRENC NA 

POHORJU 
 
Predsednik predstavi poslovnik po členih. 
 
V razpravi izpostavijo in predsednik predlaga v sprejem 
 

2.SKLEP:  Nadzorni odbor Občine Lovrenc na Pohorju na podlagi 7. člena 

Poslovnika Nadzornega odbora Občine Lovrenc na Pohorju 

pooblasti Roberta Gričnika, da v odsotnosti predsednika zastopa 

in predstavlja Nadzorni odbor Občine Lovrenc na Pohorju. 
 

 Sklep je sprejet soglasno. 
 

3.SKLEP:  Nadzorni odbor Občine Lovrenc na Pohorju na podlagi 9. člena 

Poslovnika Nadzornega odbora Občine Lovrenc na Pohorju prosi 

župana, da se članom odbora posreduje aktualne pravilnike in 

zakonodajo, ki se tiče dela odbora. 

 

 Sklep je sprejet soglasno. 
 
 

4.SKLEP:  Nadzorni odbor Občine Lovrenc na Pohorju ugotovi neskladje 

prvega odstavka 12. člena Poslovnika Nadzornega odbora 

Občine Lovrenc na Pohorju z Poslovnikom Občinskega sveta 

Občine Lovrenc na Pohorju (tretji odstavek 46. člena). 

 Nadzorni odbor predlaga županu, da o neskladju obvesti 

Statutarno pravno komisijo. 
 

 Sklep je sprejet soglasno. 
 

 UGOTOVITVENI SKLEP: 

Nadzorni odbor Občine Lovrenc na Pohorju ugotavlja, da ni pripravljenega 

zaključnega poročila o delu odbora za preteklo leto. 
Predsednik po krajši razpravi predlaga 
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UGOTOVITVENI SKLEP: Nadzorni odbor Občine Lovrenc na Pohorju se je 

seznanil s Poslovnikom Nadzornega odbora Občine 

Lovrenc na Pohorju. 

 

 

AD/4 

RAZNO 
 
Člani odbora so dobili gradivo o Zaključnem računu Občine Lovrenc na Pohorju za leto 
2014. 
 
Predsednik pove, da je sedaj prioriteta, da sestavijo do naslednje seje Plan dela in 
finančni plan odbora. Finančni plan se bo povzel po sprejetem proračunu za leto 2015. 
 
Da bodo lahko pripravili plan dela, predlaga, da župan in občinska uprava pripravi 
določene sezname. 
 
Župan pove, da mora pripravljen Program dela nadzornega odbora biti predhodno potrjen 
na prvi redni seji Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju – skladno s Statutom 
Občine Lovrenc na Pohorju. 
 
Predsednik predlaga 
 

5.SKLEP:  Nadzorni odbor Občine Lovrenc na Pohorju na podlagi 9. člena 

Poslovnika Nadzornega odbora Občine Lovrenc na Pohorju prosi 

župana, da za posredovanje seznama:  

- javnih naročil, ki so bila izvedena v letu 2014 ali prej in so imela 

učinek na leto 2014 – nad vrednostjo 10.000,00 €. Seznam naj 

vsebuje naslednje informacije: predmet javnega naročila, 

predvidena poraba, izbran izvajalec, dejanska poraba sredstev, 

- seznam sklenjenih pogodb v letu 2014, ali prej in so imela 

učinek na leto 2014 – za vse posle s pogodbeno vrednostjo nad 

10.000,00 €.  Seznam naj vsebuje: vrsto posla (vrsto investicije, 

vrsto storitve), nasprotna stran v pogodbi - izvajalec, vrednost 

pogodbe, dejanski odhodek oz. prihodek ob prodaji premoženja 

za občino v letu 2014. 

- konto kartico dobaviteljev. 

Rok: Odbor prosi za posredovanje podatkov do 22. aprila 2015. 
 

 Sklep je sprejet soglasno. 
 
Predsednik se zahvali za prisotnost in sodelovanje ter zaključi 1. sejo Nadzornega odbora. 
 
Seja je bila zaključena ob 19.45 uri. 
 
Zapisal: 
Dušan Jakop 
 

PREDSEDNIK NADZORNEGA ODBORA  

            OBČINE LOVRENC NA POHORJU 

 

   Gregor Krajnc 


