
 
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: 03211-0001/2015-008 
Datum:     1. 08. 2018 
 
 

SKRAJŠAN ZAPISNIK 
 

8. seje NADZORNEGA ODBORA, ki je bila v ponedeljek, 30.7.2018, ob 17.00 uri, v 
prostorih Občine Lovrenc na Pohorju. 
 

PRISOTNI:  Gregor Krajnc, Robert Gričnik. 
 
ODSOTNI:  Mihela Škrabl, opr. 
 
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 7. seje Nadzornega odbora in pregled 

realizacije sklepov. 
3. Obravnava in sprejem osnutkov poročil o nadzoru: 

A. Nad izvajanjem koncesije čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda 
v Občini Lovrenc na Pohorju. 

B. Pregled večjih poslov z nepremičnim premoženjem Občine Lovrenc na 
Pohorju, ki so bila izvedena v letih 2011 do 2017. 

C. Nadzor nad zaključnim računom proračuna Občine Lovrenc na Pohorju za leta 
2015, 2016 in 2017. 

4. Razno 
 
Dnevni red je soglasno sprejet. 
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AD/2 

PREGLED IN POTRDITEV SKRAJŠANEGA ZAPISNIKA 7. SEJE NADZORNEGA ODBORA IN 
PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV 

 
Predsednik da v razpravo skrajšan zapisnik 6. seje Nadzornega odbora, zapisnika sestanka z 

županom in pregled realizacije sklepov in poda pregled realizacije sklepov. 
Ugotovi, da tretji (3) sklep iz 6. seje še vedno ni realiziran. 
 

Nadalje po razpravi predlaga: 
 
1. SKLEP: Nadzorni odbor Občine Lovrenc na Pohorju je pregledal realizacijo 

sklepov in potrdil skrajšan zapisnik 7. seje Nadzornega odbora in 
zapisnika sestanka z županom.  

 
Nadzorni odbor ugotavlja, da so sklepi realizirani, razen: 
(3. SKLEP: Nadzorni odbor Občine Lovrenc na Pohorju naproša župana 
in OU za objavo zapisnikov in končnih poročil nadzorov na občinski 
spletni strani. V zvezi z ZDJZ naj uprava opredeli in počrni informacije, 
ki se nahajajo v končnih poročilih in so po tem zakonu zaupne. 

 Predsednika NO se pooblasti, da tako pripravljeno gradivo ponovno 
pregleda in potrdi kot primerno za objavo.) 
 

 
Sklep je soglasno sprejet. 
 
 
 

AD/3 
OBRAVNAVA IN SPREJEM OSNUTKOV POROČIL O NADZORU: 

A. Nad izvajanjem koncesije čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda 
v Občini Lovrenc na Pohorju. 

B. Pregled večjih poslov z nepremičnim premoženjem Občine Lovrenc na 
Pohorju, ki so bila izvedena v letih 2011 do 2017. 

C. Nadzor nad zaključnim računom proračuna Občine Lovrenc na Pohorju za leta 
2015, 2016 in 2017. 

 
 
Po predstavitvi osnutkov poročil, predsednik predlaga v sprejem 
 
Po razpravi predlaga v sprejem 
 

2. SKLEP: Nadzorni odbor Občine Lovrenc na Pohorju na 8. redni seji dne, 
30.7.2018 sprejme Osnutek poročila nad izvajanjem koncesije 
čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda v Občini 
Lovrenc na Pohorju. 

 
Sklep je sprejet soglasno. 
 

3. SKLEP: Nadzorni odbor Občine Lovrenc na Pohorju na 8. redni seji dne, 
30.7.2018 sprejme Osnutek poročila nadzora nad večjimi posli z 
nepremičnim premoženjem Občine Lovrenc na Pohorju, ki so bila 
izvedena v letih 2011 do 2017. 
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Sklep je sprejet soglasno. 
 
 

4. SKLEP: Nadzorni odbor Občine Lovrenc na Pohorju na 8. redni seji dne, 
30.7.2018 sprejme Osnutek poročila nadzora nad zaključnim 
računom proračuna Občine Lovrenc na Pohorju za leta 2015, 2016 
in 2017. 

 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
 
 

AD/4 
RAZNO 

 
Predsednik glede odziva na »Uradno pojasnilo župana na pisanje mag. Davida na spletni 
strani klepetalnice« predlaga naslednji sklep 
 
4. SKLEP: Nadzorni odbor Občine Lovrenc na Pohorju na 8. redni seji dne, 

30.7.2018 sprejme sklep, da naloga Nadzornega odbora Občine Lovrenc 
na Pohorju ni, da aktivno posega v spore v katerih je udeležena Občina 
Lovrenc na Pohorju. 
Njegova naloga je, da preverja skladnost postopkov s predpisi. Zato 
predlaga, da se uvrstitev področja presoje uvrsti ob pripravi naslednjega 
letnega načrta nadzornega odbora. 
V okviru tega nadzora se lahko preveri skladnost s predpisi dotičnega 
primera. 

 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
 
Predsednik se zahvali za prisotnost in sodelovanje ter zaključi 8. sejo Nadzornega odbora 
Občine Lovrenc na Pohorju. 
 
Seja je bila zaključena ob 18.00 uri. 
 
 
 
Zapisal: 
Dušan Jakop 
 

PREDSEDNIK NADZORNEGA ODBORA  
            OBČINE LOVRENC NA POHORJU 

 
   Gregor Krajnc 


