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OBČINA LOVRENC NA POHORJU 

KKOOMMIISSIIJJAA  ZZAA  MMAANNDDAATTNNAA  VVPPRRAAŠŠAANNJJAA,,  VVOOLLIITTVVEE  IINN  IIMMEENNOOVVAANNJJAA  
Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju 

Tel.: 02 – 63 00 550; Fax: 02 – 63 00 560; e-mail:obcina@lovrenc.si – spletna stran: lovrenc.si 
Številka:0327-0002/2014 
Datum: 12.12.2014 

SKRAJŠAN ZAPIS 
 

1. dopisne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Lovrenc na Pohorju, z 

dne 12. 12. 2014. Korespondenca je potekala od 11.12. do 12.12.2014.  
 
OBVEŠČENI ČLANI: Tomaž Golob, Marjana Kralj, Simona Grobelnik.  
 
Sejo je sklical predsednik Tomaž Golob, dne 11.12.2014. Člani so bili s sklepom seznanjeni po elektronski pošti. 
Rok za glasovanje je bil do 12.12.2014, do 11.00 ure.  
 
NA SEJI SO SODELOVALI: Tomaž Golob, Marjana Kralj, Simona Grobelnik. 
 
UGOTOVITVENI SKLEP: 
Na dopisni seji KMVI Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju so sodelovali 3 člani od 3, kolikor jih komisija 
šteje.  

Na podlagi 20. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (UGSO št. 13/2011 in 17/2014) in 28. člena 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju (UGSO št. 18/2011), je dopisna seja sklepčna in 
lahko pravno veljavno sklepa. 
 
Na dopisni seji je bila obravnavana naslednja točka: 
Seznanitev z ugotovitvenim sklepom in sprejem sklepa št.1. 
 
Sprejet je bil 
 
Ugotovitveni sklep:  
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugotovi, da je Gregor Kranjc, dne 30.11.2014, 
podal umik soglasja h kandidaturi za Nadzorni odbor Občine Lovrenc na Pohorju. 
Da je Mihaela Škrabl, dne 2.12.2014, podala umik soglasja h kandidaturi za Nadzorni odbor Občine Lovrenc na 
Pohorju. 
Da je Silva Grobelnik Grobelnik Mlakar, dne 3.12.2014, podala umik soglasja h kandidaturi za članico Odbora za 
gospodarstvo, turizem in kmetijstvo. 
Da je Špela Španbauer, dne 1.12.2014, podala umik soglasja h kandidaturi za članico Komisije za podelitev 
priznanj Občine Lovrenc na Pohorju. 
 

Nadalje ugotavlja, da je Gregor Kranjc dne 3.12.2014, preklical umik soglasja oz. dal ponovno soglasje h 
kandidaturi za Nadzorni odbor Občine Lovrenc na Pohorju. 
 

Da je Mihaela Škrabl, dne 10.12.2014, preklicala umik soglasja oz. dala ponovno soglasje h kandidaturi za 
Nadzorni odbor Občine Lovrenc na Pohorju. 
 
Glede na podana preklica umikov soglasja h kandidaturi za Nadzorni odbor Občine Lovrenc na Pohorju, 
KMVI predlaga Občinskemu svetu Občine Lovrenc na Pohorju, predlog imenovanja Nadzornega odbora iz 
zapisnika 2. redne seje. 
 

Da je Savinka Geratič, dne 08.12.2014, preklicala soglasje h kandidaturi za Odbor za gospodarstvo, turizem in 
kmetijstvo Občine Lovrenc na Pohorju. 
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Sklep 1: 

Predlog za imenovanje Komisije za podeljevanje priznanj (sklep št. 6, z 2. redne seje) in predlog za 
imenovanje Odbora za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo (sklep št. 9, z 2. redne seje) se umakneta in o 
sestavi teh dveh teles KMVI odloča na eni od naslednjih sej ter sestavi novi predlog OS za imenovanje teh 
dveh teles. 
 
ZA 3 GLASOVI,   PROTI 0 
 
Pripomba Marjane Kralj: 
Potrjujem predlog ugotovitvenega sklepa, in sicer s pridržkom v delu, ki se nanaša na preklic umika soglasja oz. 
danega ponovnega soglasja k kandidaturi za Nadzorni odbor Občine Lovrenc na Pohorju gospe Mihaele Škrabl, ki 
še ni podala pisne izjave  o umiku oz. dala ponovno soglasje k kandidaturi za Nadzorni odbor Občine Lovrenc na Pohorju, 
kar je razvidno iz elektronskega sporočila vodje glavne pisarne Občine Lovrenc na Pohorju, gospoda Dušana Jakoba z dne 
12.12.2014 in glasujem za sklep št. 1. 

  

Obrazložitev: 

Za potrditev seznanitve z ugotovitvenim sklepom,  s pridržkom v zvezi z izjavami o umiku umika sem se odločila na podlagi 
mnenja, ki ga je po elektronski pošti našemu predsedniku gospodu Tomažu Golobu posredovala Melita Nikše, sekretarka na 
Ministrstvu za javno upravo, Služba za lokalno samoupravo. Iskreno upam, da v prihodnje ne bomo imeli podobnih težav, 
saj menim, da mora biti izjava volje kandidata, ki se je odločil kandidirati in podpisal soglasje za imenovanje v komisijo ali 
odbor, resna in premišljena.  

Moram pa ob tem izraziti še en pomislek. Dogajanja v zvezi z imenovanjem nadzornega odbora so nam dodobra premaknila 
časovnico, saj bi nadzorni odbor moral biti  imenovan v skladu s 37. členom Statuta Občine Lovrenc na Pohorju. Pogoji za 
sklic redne in izredne seje Občinskega sveta so v tem primeru že mimo, torej ostane le še dopisna seja Občinskega sveta, 
ki pa je v tem trenutku verjetno težko izvedljiva, predvsem na dejstvo, da se naša dopisna seja zaključuje danes, 12.12.2014 
ob 11. uri (tako izhaja iz spremnega teksta posredovanega gradiva, z dne 11.12.2014, prejetega ob 13.44 uri) iz 
obrazložitve sklica pa izhaja drugačno dejstvo. Predlagam uskladitev obrazložitve. 

 
 
 

 Zapisal: 

            Dušan Jakop 

     
 Predsednik 

KKoommiissiijjee  zzaa  mmaannddaattnnaa  vvpprraaššaannjjaa,,  vvoolliittvvee  iinn      

IImmeennoovvaannjjaa  
 

           Tomaž Golob 
 

 
 
GLASOVANJE preko elektronske pošte – 1. DOPISNE  SEJE KMVI – 12.12.2014 
 
 

Z. 
ŠT. 

IME IN PRIIMEK ČAS IN NAČIN GLASOVANJA ZA/ 
PROTI 

1 Tomaž Golob  11.12.2014, ob 14.44 ZA 

2 Marjana Kralj 12.12.2014, ob 10.56 ZA 

3 Simona Grobelnik 12.12.2014, ob 7.48 ZA 

 

 


