
Številka: 032-2/2015 

 

Z A P I S N I K 
 

 

2. dopisne seje Nadzornega odbora Občine Lenart, ki je bila sklicana po e-pošti 

16.12.2016. 

 

Seja je bila sklicana zaradi seznanitve z rebalansom proračuna Občine Lenart za leto 2016 ter 

seznanitev s proračunom Občine Lenart za leto 2017 (II. branje). 

 

Glede sklicane seje so prispeli naslednje pripombe in stališča: 

 

Janez KARO 

 

- glede nadaljnjih vlaganj sredstev na območju ŠC Polena, na postavki Izgradnja 

nogometnega igrišča z umetno travo 401875, kjer se v letu 2017 planira 185.000 EUR, v letu 

2016 pa je od planiranih 95.000 EUR, načrtovana realizacija 85.000 EUR, bi želel opozoriti, 

da je pri načrtovanju le tega potrebno računati na to na kakšnem območju leži ŠC Polena ( 

najbrž je to poplavno območje glede na termin stoletnih voda). Ali se bo nivo igrišča dvignil 

na ustrezen nivo? (elektronska pošta prejeta 20.12.2016) 

 

- Glede poročila o delu NO Občine Lenart za leto 2016, katerega poročevalec na Občinski 

seji bo predsednik NO:  

V letu 2016 je bil opravljen tudi: 

o Nadzor o izboru izvajalca za novoletno okrasitev ter stroškov novoletne okrasitve 

Občine Lenart v obdobju od 2011 do 2015 (poročilo) 

o Nadzor investicije sanacije kletnih prostorov Knjižnice Lenart (osnutek poročila 

dobijo še danes vsi člani NO, vključno s predsednikom NO) 

 

Predlagam, da na Občinski seji  predsednik NO vsaj ustno seznani svetnike s tema dvema           

nadzoroma.  

o Kolikor vem se s problematiko toplotne oskrbe mestnega naselja Lenart v okviru 

programa dela NO za leto 2016 nismo posebaj ukvarjali, razen da je predsednik 

NO na dveh sejah NO omenjal to problematiko, zato ni umestno, da je omenjena 

problematika v vsebinskem delu poročila NO za leto 2016. 

 

(elektronska pošta prejeta 21.12.2016) 

Obe elektronski pošti sta bili posredovani predsedniku pred sejo občinskega sveta. 

 

 

Drugih pripomb, stališč in sklepov ni bilo. 

 

Zaključek seje : sreda 21. december 2016 ob 12. uri. 

 

 

 

       Predsednik Nadzornega odbora 

 

                Ivan JEMENŠEK l.r. 


