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ZADEVA:   

 

POROČILO O DELU NADZORNEGA ODBORA OBČINE LENART ZA LETO 2016 

 

1. UVOD 

Delo Nadzornega odbora Občine Lenart (v nadaljevanju NO) v letu 2016 je potekalo skladno s 
Statutom Občine Lenart, Poslovnikom NO in skladno s svojim letnim programom dela za leto 
2016. 

 

2. UGOTOVITVENI DEL  

 

NO je imel v letu 2016 štiri redne seje in eno korespondenčno (dopisno). Vse seje so bile 
sklepčne. Sklepi so bili v  glavnem sprejeti tudi po temeljitih razpravah soglasno. 

 
 

3. FORMALNI DEL 

 
NO je po svojem Programu za leto 2016 do konca koledarskega leta opravil naslednje naloge: 
- Obravnaval in sprejel v osnutku Program dela za leto 2016 ter potrdil poročila  o 

nadzorih (5. Seja, 18.jan.16) 
- Obravnaval in dokončno sprejel Program dela za leto 2016, obravnaval in dokončno 

sprejel Poročilo o izvedbi fotovoltaike v Občini Lenart in se seznanil z Zaključnim 
računom Občine Lenart za leto 2015  (6.seja, 24.mar.16) 

- Obravnaval pregled uresničevanje Programa dela NO za leto 2016, se začel pripravljati 
na izdelavo Programa dela NO za leto 2017 in se ukvarjal z načrtovanimi spremembami 
Poslovnika NO (7.seja, 18.avg.16) 

- Obravnaval in se strinjal z Rebalansom Proračuna Občine Lenart za leto 2016 in smatral 
da je dolgoročno financiranje Proračuna smiselno, če s tem pospešujemo realizacijo 
občinski programov (1. Korespondenčna seja, 15.sep.16) 

- Obravnaval in sprejel pregled Programa NO za leto 2016 in del tega preložil za naslednje 
leto, sprejel osnutek Programa dela NO za leto 2017 (8.seja,24.nov 16) 
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4. VSEBINSKI DEL 

 
Vsebinski  del dela NO v letu 2016 je sicer  razviden iz posameznih poročil o delu NO, ki jih 
zaradi obsežnosti ne prilagamo. Občinskemu svetu bo na sami seji predloženo Poročilo o 
nadzoru poteka izbora razpisa za fotovoltaiko v Občini Lenart, kjer predlaga NO nekatere 
specifične predloge. 
NO se je ob oblikovanju Programa dela NO za leto 2016 tudi veliko ukvarjal s problematiko 
toplotne oskrbe mestnega naselja Lenart v pričakovanju , da bodo organi, ki so obravnavali 
navedeno problematiko ali pa dokumenti, ki jih je Občina Lenart naročila, da bodo dali 
ustrezne rešitve oz. predloge, vendar napredka ni nobenega, razen, da se ugotavlja, da je 
ogrevanje eno izmed najdražjih, če ne celo najdražje v Sloveniji, zato se bo te problematike 
lotil NO v prihodnjem letu. 
 
 
                          

 

                                                                                                                      Predsednik NO 
                                                                                                                                           Ivan Jemenšek          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vročiti: 
- Občinskemu svetu Občine Lenart 

- županu Občine Lenart mag. Janezu KRAMBERGERJU, dr. vet. med. 
 

V vednost: 

- člani  Nadzornega odbora Občine Lenart 

-  

Vložiti 

- V spis 

 


