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Številka:  032-1/2019 

Datum:  4.3.2020 
 

 

ZADEVA: POROČILO O DELU NADZORNEGA ODBORA OBČINE LENART ZA LETO 

2019 

 

 

1. POROČILO O DELU 

 

Delo Nadzornega odbora Občine Lenart (v nadaljevanju NO) v letu 2019 je potekalo skladno s 

Statutom Občine Lenart, Poslovnikom NO in skladno s svojim letnim programom dela za leto 2019. 

 

Nadzorni odbor je imel v letu 2019 konstitutivno sejo in štiri redne seje. 

 

Nadzorni odbor je po programu dela NO za leto 2019 do konca koledarskega leta opravil naslednje 

naloge: 

• obravnaval in sprejel program dela odbora za leto 2019, 

• seznanil se je z zaključnim računom proračuna Občine Lenart za leto 2018, 

• obravnaval spremembo Statuta NO in Pravilnika o delu NO, 

• obravnaval in sprejel naslednje predloge poročil o opravljenih nadzorih, in sicer. 

• Poročilom o nadzoru Izvedbe in ureditve cestne infrastrukture v Zavrhu ter nakupom in 

ureditvijo  Štupičeve vile 

• Poročilo o nadzoru Prodaje nepremičnin v lasti Občine Lenart 

2. FINANČNO POROČILO 

Poraba sredstev NO v letu 2019 je bila, v primerjavi s planom, naslednja: 

• Sejnine NO + nadzori :      plan:  7.000,00 EUR    realizacija: 8.424,55 € 

• Stroški seminarjev članov NO:    plan:   700,00 EUR      realizacija:     488,00 € 

• Drugi splošni mat. in storitve:      plan:   100,00 EUR      realizacija:    / 

• Drugi izdatki za služ. pot.:            plan:   200,00 EUR      realizacija:    / 

Na proračunski postavki 200201 Delovanje nadzornega odbora je v proračunskem letu realizacija v 

višini  8.912,55 €. 

 

3. KADROVSKA SESTAVA 

Na podlagi določil 39. člena Statuta Občine Lenart ima NO 7 članov. 
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4. SPREMLJANJE POSLOVANJA OBČINE 

Poleg izvajanja načrtovanih nadzorov je NO spremljal tudi tekoče poslovanje občine in drugih porab-

nikov proračunskih sredstev občine. V okviru teh nalog je NO obravnaval predvsem določena 

pomembnejša gradiva, ki so bila posredovana v obravnavo in sprejem občinskemu svetu, predvsem z 

vidika izvajanja ključnih nalog občine, finančnega poslovanja občine in poslovanja drugih uporabni-

kov proračunskih sredstev občine. 

Pri obravnavi navedenih gradiv je NO upošteval ločitev funkcij odločanja, izvajanja in nadzora. 

5. USPOSABLJANJE 

Člani NO smo v letu 2019 imeli strokovno usposabljanje s strani IJFP na sedežu Občine Lenart, saj se 

je NO na novo formiral in je bilo usposabljanje potrebno. 

6. UGOTOVITVE 

Pri svojem delu, predvsem pa pri dostopu do dokumentacije in do evidenc nadzorni odbor ni imel 

težav. Sodelovanje z občinskimi delavci je potekalo korektno, prav tako je bila članom NO na razpola-

go vsa potrebna dokumentacija. 

4. ZAKLJUČEK 

Nadzorni odbor je realiziral vse nadzore po planu za leto 2019. 

V skladu z 41. členom Statuta Občine Lenart nadzorni odbor posreduje županu in občinskemu svetu 

poročilo o svojem delu v preteklem letu. 

                

                      Jožica Krajner l.r. 
                                                                                    Predsednica NO Občine Lenart 

 

 

Nadzorni odbor Občine Lenart: 

• Jožica Krajner 

• Janez Karo 

• Beno Puntnar 

• Nataša Rodeš 

• Lidija Pliberšek 

• Ksenija Ilich 

 

 

 

Vročiti: 
-  Občinskemu svetu Občine Lenart 

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


