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SKRAJŠAN ZAPISNIK 
 
 

4. seje NADZORNEGA ODBORA, ki je bila v torek, 31.1.2017, ob 18.00 uri, v prostorih 
Občine Lovrenc na Pohorju. 
 

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

AD/1 

UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN POTRDITEV DNEVNEGA REDA. 
 
Predsednik Nadzornega odbora Občine Lovrenc na Pohorju (v nadaljevanju: odbor) 
pozdravi prisotne ter ugotovi sklepčnost 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. Pregled in potrditev skrajšanega zapisnika 3. seje Nadzornega odbora in pregled 

realizacije sklepov. 

3. Obravnava in sprejem končnih poročil o nadzoru: 

A. Zaključnega računa Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2014. 

B. Pregleda javnih naročil, ki so bila izvedena v letu 2014 ali prej in so imela 

učinek na leto 2014. 

C. Nazor nad razpolaganjem z nepremičnim premoženjem 

D. Nadzor nad izvajanjem koncesije čiščenja komunalnih, odpadnih in 

padavinskih voda v občini Lovrenc na Pohorju. 

E. Nadzor zadolževanja 

4. Obravnava dopolnitev in sprejem Programa dela in finančnega načrta nadzornega 

odbora Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2017 z dopolnitvami. 

5. Obravnava in sprejem Poročila o delu in porabi sredstev nadzornega odbora 

Občine Lovrenc na Pohorju za leti 2015 in 2016. 
 

Dnevni red je soglasno sprejet. 
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AD/2 

PREGLED IN POTRDITEV SKRAJŠANEGA ZAPISNIKA 3. SEJE IN PREGLED 

REALIZACIJE SKLEPOV 
 
Predsednik da v razpravo skrajšan zapisnik 3. seje in poda pregled realizacije sklepov. 
 

Nadalje po razpravi predlaga: 

 

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

sklepov in potrdil skrajšan zapisnik 3. seje Nadzornega odbora.  

 

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

Sklep je soglasno sprejet. 
 

 
 

AD/3 

OBRAVNAVA IN SPREJEM KONČNIH POROČIL O NADZORU: 

A- Zaključnega računa Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2014. 

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

učinek na leto 2014. 

C- Nazor nad razpolaganjem z nepremičnim premoženjem. 

D- Nadzor nad izvajanjem koncesije čiščenja komunalnih, odpadnih in 

padavinskih voda v občini Lovrenc na Pohorju. 

E- Nadzor zadolževanja. 

 
 

A. Zaključnega računa Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2014 
 

Predsednik da v razpravo in odločanje končno poročilo o nadzoru Zaključnega računa 

Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2014. 
 
 
Po razpravi predsednik predlaga v sprejem 
 

2. SKLEP: Nadzorni odbor Občine Lovrenc na Pohorju na 4. redni seji dne, 

31.1.2017 sprejme Končno poročilo o opravljenem nadzoru Zaključnega 

računa Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2014. 
 

Sklep je soglasno sprejet. 
 
 

B. Pregleda javnih naročil, ki so bila izvedena v letu 2014 ali prej in so imela 

učinek na leto 2014 

 

Predsednik da v razpravo in odločanje končno poročilo o nadzoru nad pregledom javnih 

naročil v Občini Lovrenc na Pohorju. 

 
Po razpravi predsednik predlaga v sprejem 
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3. SKLEP: Nadzorni odbor Občine Lovrenc na Pohorju na 4. redni seji dne, 

31.1.2017 sprejme Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad 

pregledom javnih naročil v Občini Lovrenc na Pohorju. 

 

Sklep je soglasno sprejet. 

 

 

C. Nazor nad razpolaganjem z nepremičnim premoženjem 

 

Predsednik da v razpravo in odločanje končno poročilo o nadzoru nad razpolaganjem z 

nepremičnim premoženjem. 
 
Po razpravi predsednik predlaga v sprejem 
 

4. SKLEP: Nadzorni odbor Občine Lovrenc na Pohorju na 4. redni seji dne, 

31.1.2017 sprejme Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad 

razpolaganjem z nepremičnim premoženjem Občine Lovrenc na Pohorju. 

 

Sklep je soglasno sprejet. 
 
 

D. Nadzor nad izvajanjem koncesije čiščenja komunalnih, odpadnih in 

padavinskih voda v občini Lovrenc na Pohorju 
 

Predsednik da v razpravo in odločanje končno poročilo o nadzoru nad izvajanjem 

koncesije čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda v občini Lovrenc na 

Pohorju. 
 
Po razpravi predsednik predlaga v sprejem 
 

5. SKLEP: Nadzorni odbor Občine Lovrenc na Pohorju na 4. redni seji dne, 

31.1.2017 sprejme Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad 

izvajanjem koncesije čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih 

voda v občini Lovrenc na Pohorju. 

 

Sklep je soglasno sprejet. 
 
 

E. Nadzor zadolževanja 
 

Predsednik da v razpravo in odločanje končno poročilo o nadzoru zadolževanja. 
 
Po razpravi predsednik predlaga v sprejem 
 

6. SKLEP: Nadzorni odbor Občine Lovrenc na Pohorju na 4. redni seji dne, 

31.1.2017 sprejme Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad 

zadolževanjem Občine Lovrenc na Pohorju. 

 

Sklep je soglasno sprejet. 
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AD/4 

OBRAVNAVA DOPOLNITEV IN SPREJEM PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA 

NAČRTA NADZORNEGA ODBORA OBČINE LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 2017 

Z DOPOLNITVAMI 

 
 
Predsednik predstavi dopolnjen program dela in finančni plan odbora za leto 2017. 
 
Po razpravi predsednik predlaga v sprejem 
 

7. SKLEP: Nadzorni odbor Občine Lovrenc na Pohorju na 4. redni seji dne, 

31.1.2017 sprejme Dopolnjen program dela in predlog finančnega načrta 

Nadzornega odbora Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2017. 

 

Sklep je soglasno sprejet. 
 
 
 
 
 
Predsednik se zahvali za prisotnost in sodelovanje ter zaključi 4. sejo Nadzornega odbora 
Občine Lovrenc na Pohorju. 
 
Seja je bila zaključena ob 19.30 uri. 
 
Zapisal: 
Dušan Jakop 
 

PREDSEDNIK NADZORNEGA ODBORA  

            OBČINE LOVRENC NA POHORJU 

 

   Gregor Krajnc 


