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SKRAJŠAN ZAPISNIK 

 
 

18. seje NADZORNEGA ODBORA Občine Lovrenc na Pohorju, ki je bila v ponedeljek, 
7. 4. 2014, ob 18.00 uri, v prostorih Občine Lovrenc na Pohorju. 
 
PRISOTNI:   Jože Javornik, Mirijam Križevnik, Mateja Jodl.  
 
OSTALI PRISOTNI:  Melita Cepec, Bronislava Paulič, Drago Mlakar 
 
 
 
Predsednik Nadzornega odbora Občine Lovrenc na Pohorju pozdravi prisotne na 18. redni 
seji Nadzornega odbora. 
 
Nadalje vpraša, zakaj je na seji prisoten direktor občinske uprave Drago Mlakar, ker 
direktor na sejo ni bil vabljen. 
 
Direktor obrazloži, da ga je župan z odločbo pisno zadolžil, da na sejo pride kot razlagalec 
gradiva k 3. točki dnevnega reda: Seznanitev z Zaključnim računom Proračuna Občine 
Lovrenc na Pohorju za leto 2013 oz. da članom NO posreduje zahtevane listine ter daje 
ustrezna pojasnila in odgovore na postavljena vprašanja, v zvezi z  zaključnim računom 
proračuna Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2013. 
 
Nadalje predsednik predlaga ostalim članom NO, da se o prisotnosti direktorja na seji NO 
izvede glasovanje, ker s svojo prisotnostjo posega v delovanje NO. Nato si predsednik 
premisli glede glasovanja in pove, da bodo v primeru, da bo direktor občinske uprave v 
nadaljevanju seje zahteval besedo ali hotel kar koli pojasnjevati, od direktorja zahtevali, da 
se odstrani s seje NO ali pa se bo seja prekinila. Doda, da je dosedanja praksa bila, da se 
je sej NO, v zvezi s pojasnili glede Zaključnega računa proračuna Občine, udeleževala le 
Bronislava Paulič, nikakor pa ne direktor občinske uprave. 
  
Nadalje direktor pove: »Predsedniku NO Jožetu Javorniku, je bilo poskušeno vročiti 
odločbo številka 0326-0001/2014-28, z dne 07.04.2014, s katero je župan Občine Lovrenc 
na Pohorju, na podlagi 49. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju in v skladu z 
siceršnjimi pristojnostmi, izdal odločbo s katero je določil javna uslužbenca, ki bosta 
sodelovala v nadzornem postopku Zaključnega računa proračuna Občine Lovrenc na 
Pohorju in sicer Draga Mlakarja, direktorja občinske uprave in Bronislavo Paulič, višjo 
svetovalko za proračun in gospodarstvo. Iz b. točke odločbe izhaja, da sta se imenovana 
dolžna udeležiti seje NO v ponedeljek 07.04.2014 ob 18.00 uri in v okviru 3. točke 



dnevnega reda posredovati zahtevane listine in dajati ustrezna pojasnila v zvezi z 
Zaključnim računom proračuna občine Lovrenc na Pohorju za leto 2013. Direktor 
Občinske uprave je predsedniku Nadzornega odbora navedel, da v skladu z veljavno 
zakonodajo vsa komunikacija med Nadzornim odborom in županom v zvezi z nadzorom 
Zaključnega računa proračuna Občine mora potekati izključno na relaciji župan-
predsednik NO in da je le župan tisti, ki lahko izdaja navodila oz. zahteve v zvezi z 
listinami in pojasnili članom NO, ni pa to pristojnost predsednika NO. 
 
Dodal je še, da se je 3. točke seje NO udeležil, po nalogu župana, ki mu je naložil nalogo, 
da kot direktor občinske uprave sodeluje v nadzornem postopku Zaključnega računa 
proračuna Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2013 in da nadzornemu odboru posreduje 
zahtevane listine in daje ustrezna pojasnila in odgovore v zvezi z Zaključnim računom 
proračuna Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2013, v primeru, pa, da se mu to s strani 
NO onemogoča, ne vidi smisla, zakaj bi še naprej prisostvoval seji«. 
 
Predsednik NO doda: »Ker direktor občinske uprave, ne dovoli, da predsednik NO pove 
svoje mnenje, predsednik NO zahteva, da direktor občinske uprave Drago Mlakar zapusti  
sejo NO, za kar ga je prej tudi opozoril«. 
 
Direktor še pove, da odločno nasprotuje ravnanju in izraženim stališčem predsednika NO, 
vendar kljub temu sejo NO zapusti. 
 
Direktor občinske uprave Občine Lovrenc na Pohorju, Drago Mlakar zapusti  sejo NO ob 
18.35 uri. 
 
Predsednik NO nam nato citira odstavke iz 24. točke Poslovnika Nadzornega odbora in 
sicer: 
- «Seje nadzornega odbora sklicuje predsednik nadzornega odbora pisno ali po 
elektronski pošti najmanj 3 ni pred dnem seje.« 
- »Na seji nadzornega odbora je praviloma prisoten javni uslužbenec, imenovan za 
administrativno pomoč pri delu nadzornega odbora, prisotne pa so lahko tudi druge 
osebe, če jih na sejo povabi predsednik nadzornega odbora.« 
 
Pove še, da je na sejo NO bila vabljena samo Bronislava Paulič, ki lahko poroča v skladu 
z dosedanjo prakso.   

Pove tudi, da NO moti, da so odločbo o določitvi javnih uslužbencev v občinski upravi, ki 
bosta sodelovala v nadzorstvenem postopku Zaključnega računa proračuna občine, s 
strani župana, dobili tik pred zdajci. 
 
 

AD/1 

UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN POTRDITEV DNEVNEGA REDA 
 
Predsednik ugotovi sklepčnost, pove, da so prisotni vsi člani odbora in doda da je odbor 
med gradivom dobil dnevni red in ga da v obravnavo.  
 
 

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. 
 
 
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 17. seje in pregled realizacije 

sklepov. 

3. Seznanitev z Zaključnim računom Proračuna Občine Lovrenc na Pohorju za 

leto 2013. 

4. Pregled in sprejem Dokončnega poročila o opravljenem nadzoru zakonitosti 

in pravilnosti porabe sredstev, namenjenih povračilu stroškov prevoza v 

državi v letu 2013 

5. Obravnava in sprejem Letnega Poročila o delu Nadzornega odbora Občine 

Lovrenc na Pohorju v letu 2013. 

6. Razno. 

 
 

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

 
Predsednik predlaga prednostno obravnavo 3. točke dnevnega reda, da Bronislava Paulič 
poroča o Zaključnem računu proračuna občine in lahko nato zapusti sejo NO. 

 

 

AD/2 

SEZNANITEV Z ZAKLJUČNIM RAČUNOM PRORAČUNA OBČINE LOVRENC NA 

POHORJU ZA LETO 2013. 

Predsednik NO je za Bronislavo pred sejo poslal vprašanja, ki jih imajo člani NO glede 

Zaključnega računa proračuna občine Lovrenc na Pohorju za leto 2013 in prosil za 

obrazložitev le teh. 

Bronislava natančno razloži na vsa postavljena vprašanja in podvprašanja, med razpravo 
sodelujejo vsi člani odbora. 

Predsednik ugotovi, da je bilo zadovoljivo odgovorjeno na vsa postavljena vprašanja, zato 
predlaga v odločitev 
 

2. SKLEP: Nadzorni odbor Občine Lovrenc na Pohorju se je seznanil z Zaključnim 

računom Proračuna Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2013. 

 

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



 
 

AD/3 

PREGLED IN POTRDITEV SKRAJŠANEGA ZAPISNIKA 17. SEJE IN PREGLED 

REALIZACIJE SKLEPOV 
 
Predsednik da v razpravo skrajšan zapisni 17. redne seje in poda pregled realizacije 
sklepov. 
 
(Opomba: Popravki, ki so prispeli po e- mailu, so zajeti v zapisniku). 


Nadalje predlaga: 

 

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

sklepov in potrdil skrajšan zapisnik 17. 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/4 

PREGLED IN SPREJEM DOKONČNEGA POROČILA O OPRAVLJENEM NADZORU 

ZAKONITOSTI IN PRAVILNOSTI PORABE SREDSTEV, NAMENJENIH POVRAČILU 

STROŠKOV PREVOZA V DRŽAVI V LETU 2013 

 
Predsednik NO predstavi Osnutek poročila in odpre razpravo.  

 
 
Po razpravi predsednik predlaga v sprejem 
 

4. SKLEP: Nadzorni odbor Občine Lovrenc na Pohorju sprejme Dokončno poročilo 

o opravljenem nadzoru zakonitosti in pravilnosti porabe sredstev, 

namenjenih povračilu stroškov prevoza v državi v letu 2013. 

 

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

AD/5 

OBRAVNAVA IN SPREJEM LETNEGA POROČILA O DELU NADZORNEGA ODBORA 

OBČINE LOVRENC NA POHORJU V LETU 2013. 

 
Predsednik po razpravi predlaga naslednji sklep: 
 

 



5. SKLEP: Nadzorni odbor Občine Lovrenc na Pohorju sprejme Letno poročilo o 

delu NO za leto 2013 in ga posreduje županu in Občinskemu svetu v 

seznanitev.  
 
 

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

AD/6 

RAZNO 
 
Predsednik po dogovoru z Bronislavo Paulič predlaga naslednji sklep: 
 

6. SKLEP: Nadzorni odbor se je z Bronislavo Paulič dogovoril za izvedbo 

načrtovanih nadzorov v letu 2014. Dne 16.4.2014 Bronislava Paulič 

Nadzornemu odboru pošlje zahtevano gradivo Izpis konto kartic, dne 

24.4.2014 bo izveden nadzor. 


 

Sklep je sprejet soglasno. /ZA so glasovali vsi člani odbora/ 
 
 
Predsednik se zahvali za prisotnost in sodelovanje ter zaključi 18. sejo Nadzornega 
odbora. 
 
Seja je bila zaključena ob 20.20.uri. 
 
Zapisala: 
Melita Cepec 

PREDSEDNIK NADZORNEGA ODBORA  

                  OBČINE LOVRENC NA POHORJU 

 
     Jože Javornik, univ. dipl ekon. 


