
 
OBČINA LOVRENC NA POHORJU 

NNAADDZZOORRNNII  OODDBBOORR  

Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju 
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Datum:     30.10.2017 
 
 

SKRAJŠAN ZAPISNIK - osnutek 
 

5. seje NADZORNEGA ODBORA, ki je bila v petek, 27.10.2017, ob 17.00 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 4. seje Nadzornega odbora in pregled realizacije 

sklepov. 

3. Obravnava prispelih ponudb in oblikovanje predloga občinskemu svetu za najem zunanjega 

strokovnjaka pri nadzoru nad izvajanjem koncesije čiščenja komunalnih, odpadnih in 

padavinskih voda in nad javnim kanalizacijskim sistemom v občini Lovrenc na Pohorju. 

4. Priprava sklepov za nadzor: 

A. Zaključnega računa Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2015. 

B. Zaključnega računa Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2016. 

C. Nad izvajanjem oskrbe s pitno vodo v občini Lovrenc na Pohorju v letu 2016. 

D. Pregled večjih poslov z nepremičnim premoženjem Občine Lovrenc na Pohorju, ki so 

bila izvedena v letih 2011 do 2016. 

E. Nadzor nad izvajanjem koncesije čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda 

v občini Lovrenc na Pohorju. 

F. Nadzor nad projektiranjem, izvedbo, uporabo in vzdrževanjem javnega 

kanalizacijskega sistema v občini Lovrenc na Pohorju. 

G. Nadzor nad investicijo v novogradnjo in rekonstrukcijo 6 oddelčnega vrtca v Lovrencu 

na Pohorju. 

5. Razno. 

 

Dnevni red je soglasno sprejet. 
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AD/2 

PREGLED IN POTRDITEV SKRAJŠANEGA ZAPISNIKA 4. SEJE IN PREGLED 

REALIZACIJE SKLEPOV 
 
Predsednik da v razpravo skrajšan zapisnik 4. 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 4. seje Nadzornega odbora.  

 

Nadzorni odbor ugotavlja, da so sklepi realizirani. 
 

Sklep je soglasno sprejet. 
 
 

AD/3 

OBRAVNAVA PRISPELIH PONUDB IN OBLIKOVANJE PREDLOGA OBČINSKEMU 

SVETU ZA NAJEM ZUNANJEGA STROKOVNJAKA PRI NADZORU NAD IZVAJANJEM 

KONCESIJE ČIŠČENJA KOMUNALNIH, ODPADNIH IN PADAVINSKIH VODA IN NAD 

JAVNIM KANALIZACIJSKIM SISTEMOM V OBČINI LOVRENC NA POHORJU 
 
Predsednik odbora predstavi razlog za najem zunanjega strokovnjaka: 
V letnem načrtu dela za leto 2017 je nadzorni odbor opredelil Nadzor (št. 5) nad 

izvajanjem koncesije čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda, ki je bil uvrščen 

v program dela na podlagi priporočila, ki izhaja iz prejšnjega nadzora na tem področju. 

Znotraj njega je bilo ugotavljeno, da občina ni ravnala z zadostno skrbnostjo, ni zahtevala 

poročanja koncedenta Nigrad in tako tudi ni spremljala meritev voda na izhodu iz čistilne 

naprave v potok Radoljna. Priporočilo je bilo, da nadzor razširi tudi na delovanje 

kanalizacijskega omrežja v občini, saj gre za dve medseboj povezani področji, kar 

predvideva nadzor št. 6. Zaradi potrebnih strokovnih kompetenc pri nadzoru, ki jih člani 

nadzornega odbora nimajo je bilo predlagano, da za pomoč pri nadaljevanju nadzora 

najame neodvisnega zunanjega izvedenca oz. strokovnjaka. 

Nadalje predstavi prispeli ponudbi in sicer od Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje 
in hrano in Eko ekoinženiringa, d.o.o.. 
 
Po razpravi predlaga v sprejem 
 

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

27.101.2017, potrdi predlog za imenovanje zunanjega strokovnjaka pri 

nadzoru nad izvajanjem koncesije čiščenja komunalnih, odpadnih in 

padavinskih voda in nad javnim kanalizacijskim sistemom v občini 

Lovrenc na Pohorju. 

Županu občine Lovrenc na Pohorju predlaga, da gradivo o imenovanju 

zunanjega strokovnjaka pri nadzoru nad izvajanjem koncesije čiščenja 

komunalnih, odpadnih in padavinskih voda in nad javnim 

kanalizacijskim sistemom v občini Lovrenc na Pohorju, uvrsti na prvo 

redno sejo Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju. 
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Sklep je sprejet soglasno. 

 
 

AD/4 

PRIPRAVA SKLEPOV ZA NADZOR: 

 

A. Zaključnega računa Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2015. 

B. Zaključnega računa Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2016. 

C. Nad izvajanjem oskrbe s pitno vodo v občini Lovrenc na Pohorju v letu 

2016. 

D. Pregled večjih poslov z nepremičnim premoženjem Občine Lovrenc na 

Pohorju, ki so bila izvedena v letih 2011 do 2016. 

E. Nadzor nad izvajanjem koncesije čiščenja komunalnih, odpadnih in 

padavinskih voda v občini Lovrenc na Pohorju. 

F. Nadzor nad projektiranjem, izvedbo, uporabo in vzdrževanjem javnega 

kanalizacijskega sistema v občini Lovrenc na Pohorju. 

G. Nadzor nad investicijo v novogradnjo in rekonstrukcijo 6 oddelčnega vrtca 

v Lovrencu na Pohorju. 

 
 
Predsednik odbora predstavi predloge nadzorov, glede na sprejet program dela za leto 
2017. 
 
Po razpravi predlaga v sprejem 
 

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

27.10.2017 sprejme sklep, da bo opravil naslednje nadzore: 
 

a. Zaključnega računa Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2015 – ime 

nadzornika: Mihela Škrabl, nadzor v mesecu novembru 2017. 

 

b. Zaključnega računa Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2016 – ime 

nadzornika: Mihela Škrabl, nadzor v mesecu novembru 2017. 

 

c. Nad izvajanjem oskrbe s pitno vodo v občini Lovrenc na Pohorju v 

letu 2016 - ime nadzornika: Robert Gričnik, nadzor od novembra 2017 

do marca 2018. 

 

d. Pregled večjih poslov z nepremičnim premoženjem Občine Lovrenc 

na Pohorju, ki so bila izvedena v letih 2011-2016 - ime nadzornika: 

Robert Gričnik, nadzor v novembru 2017 in decembru 2017. 

 

e. Nadzor nad izvajanjem koncesije čiščenja komunalnih, odpadnih in 

padavinskih voda v občini Lovrenc na Pohorju - ime nadzornika: 

Gregor Krajnc, nadzor od decembra 2017 do marca 2018. 

 

f. Nadzor nad projektiranjem, izvedbo, uporabo in vzdrževanjem javnega 

kanalizacijskega sistema v občini Lovrenc na Pohorju - ime 

nadzornika: Gregor Krajnc, nadzor od decembra 2017 do marca 2018. 
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g. Nadzor nad investicijo v novogradnjo in rekonstrukcijo 6 oddelčnega 

vrtca v Lovrencu na Pohorju - ime nadzornika: Robert Gričnik, nadzor 

v mesecu novembru 2017. 

 

Župana občine Lovrenc na Pohorju bo NO o nadzorih obvestil s posebnim 

sklepom o nadzorih. 

Župana prosi, da v najkrajšem možnem času poda kontaktno osebo za 

dokumentacijo. 
 

 Sklep je sprejet soglasno. 
 
 
 

AD/5 

RAZNO 

 
 
Ni predlogov in razprave. 
 
 
 
 
Predsednik se zahvali za prisotnost in sodelovanje ter zaključi 5. sejo Nadzornega odbora 
Občine Lovrenc na Pohorju. 
 
Seja je bila zaključena ob 18.10 uri. 
 
Zapisal: 
Dušan Jakop 
 

PREDSEDNIK NADZORNEGA ODBORA  

            OBČINE LOVRENC NA POHORJU 

 

   Gregor Krajnc 


