OBČINA LENART
NADZORNI ODBOR
Trg osvoboditve 7
2230 LENART

Številka: 032-2/2015
Lenart, 16. februar 2017

ZAPISNIK
9. seje Nadzornega odbora Občine Lenart,
ki je bila 16. februarja 2017 ob 16.30. uri
v prostorih Občine Lenart

Prisotni člani nadzornega odbora:
Albina BENKO, Janez KARO, Ksenija ILICH, Urška MOŽINA, Jožica KRAJNER in Mihaela
VIDOVIČ.
Odsotni člani nadzornega odbora:
Ivan JEMENŠEK
Ostali prisotni:
Breda KOS – občinska uprava
Sejo je vodil gospod Janez KARO – po pooblastilu predsednika Nadzornega odbora gospoda Ivana
JEMENŠKA. Sklepe in zapisnik je zapisala Breda KOS, občinska uprava.

K točki 1: UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN POTRDITEV DNEVNEGA REDA
Ob 16.30 uri je gospod Karo pričel sejo in ugotovil sklepčnost.
Po predlogu gospe Možina, se je dnevni red, ki je bil dostavljen članom NO ob sklicu seje spremenil
tako, da sta se zamenjali 6. in 7. točka predlaganega dnevnega reda.
Sklep št. 33
Na podlagi 30. člena Poslovnika Nadzornega odbora občine Lenart (MUV, št. 9/2008) je bil sprejet
naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Pregled zapisnikov prve in druge dopisne seje
Pregled in potrditev zapisnika 8. redne seje
Pregled uresničevanja Programa NO za 2016
Sprejem Programa dela NO za leto 2017
Pobude in vprašanja
Komentar k poročilu o nadzoru izvajanja investicije sanacije kletnih prostorov Knjižnice
Lenart
8. Razno
(PRISOTNIH 6 ČLANOV, 6 ZA, NIHČE PROTI)

K točki 2: PREGLED ZAPISNIKOV PRVE IN DRUGE DOPISNE SEJE
Pripomb na zapisnika ni bilo.
Sklep št. 34:
Na podlagi 29. člena Poslovnika Nadzornega odbora občine Lenart (MUV, št. 9/2008) se potrdita
zapisnika prve in druge dopisne seje Nadzornega odbora.
(PRISOTNIH 6 ČLANOV, 6 ZA)

K točki 3: PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 8. REDNE SEJE
Člani Nadzornega odbora so po pregledu realizacije sklepov ugotovili, da nista bila realizirana sklepa
številka 31. in 32. Drugih pripomb na zapisnik ni bilo.
Sklep št. 35:
Sklepa številka 31. in 32 se morata realizirati najkasneje do naslednje redne sejo NO, oziroma do
01.03.2017.
(PRISOTNIH 6 ČLANOV, 6 ZA)
Sklep št. 36:
Na podlagi 29. člena Poslovnika Nadzornega odbora občine Lenart (MUV, št. 9/2008) se potrdi
zapisnik 8. redne seje Nadzornega odbora.
(PRISOTNIH 6 ČLANOV, 6 ZA)

K točki 4: PREGLED URESNIČEVANJA PROGRAMA NO ZA LETO 2016
Razen nadzora NUSZ – pravne osebe, ki se prestavlja v proračunsko leto 2017 so bili opravljeni vsi
nadzori po programu.
Pod točko 7 se bo še obravnavalo poročilo o nadzoru investicije – Sanacija kletnih prostorov Knjižnice
Lenart, da bo kot končno poročilo lahko posredovano nadzirancu.
Osnutek poročila o nadzoru Občinskih stanovanj je v izdelavi in bo končano najkasneje do
15.03.2017, da se pošlje nadzirancu.
Sklep št. 37:
V skladu s Programom nadzorov v letu 2016 je Nadzorni odbor izvedel vse nadzore, razen nadzora
NUSZ – pravne osebe, ki se prestavlja v proračunsko leto 2017. Končno poročilo o nadzoru knjižnice
bo v naslednjih dneh posredovano nadzirancu, osnutek poročila o nadzoru Občinskih stanovanj pa bo
končan najkasneje do 15.03.2017.

(PRISOTNIH 6 ČLANOV, 6 ZA, NIHČE PROTI)

K točki 5: SPREJEM PROGRAMA DELA NO ZA LETO 2017
Člani so oblikovali program nadzorov za leto 2017. Določili so predmete nadzora, obseg posameznega
nadzora, stopnjo zahtevnosti, cilje nadzora, predvidene termine nadzora ter imenovali člane, ki bodo
sodelovali v posameznem nadzoru. Končen program za leto 2017 se mora oblikovati in potrditi na
dopisni seji najkasneje do 01.03.2017.
Sklep št. 38:
Na podlagi 41. člena Statuta občine Lenart in 11. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Lenart
(MUV, št. 9/2008) se bodo v letu 2017 opravili nadzori, za katere so se soglasno dogovorili prisotni na
seji. Končen program za leto 2017 se mora oblikovati in potrditi na dopisni seji najkasneje do
01.03.2017.
(PRISOTNIH 6 ČLANOV, 6 ZA, NIHČE PROTI)

K točki 6: POBUDE IN VPRAŠANJA
Prisotni člani so na seji podali svoja mnenja o dosedanjem predsedniku NO.
Na podlagi minulega dela gospoda Jemenška je razvidno, da je bilo njegovo ravnanje samovoljno.
Predsednik na seji Občinskega sveta ni poročal o delu Nadzornega odbora za leto 2015, o delo v letu
2016 pa je poročal le delno. Na seji Občinskega sveta je razpravljal o nadzoru, katerega osnutek
poročila o nadzoru še sploh ni bil vročen nadzirancu, torej o njem sploh ne bi smel poročat. Prav tako
pa je razpravljal o nadzoru, ki sploh ni bil v letnem programu o nadzorih in prav temu je namenil večji
del poročila.
Predsednik ni zastopal in povezoval članov Nadzornega odbora, s poročanjem je škodoval delu in
ugledu članov Nadzornega odbora.
Prav tako ni realiziral 31. in 32. sklepa 8. seje NO. Ves čas je ravnal samovoljno, kar so mu člani NO
na vsaki seji tudi očitali.
Trenutno so člani NO brez jasnih informacij o njegovem zdravstvenem stanju in članom NO ni jasno,
kdaj bi lahko predsednik svoje delo nadaljeval.
Na podlagi zgoraj zapisanega se je oblikoval predlog za njegovo razrešitev iz mesta predsednika NO.
Sklep št. 39:
V skladu s 40. Členom Statuta Občine Lenart (14/2010, 8/2011) prisotni na seji razrešijo gospoda
Jemenška iz funkcije predsednika.
(PRISOTNIH 6 ČLANOV, 6 ZA, NIHČE PROTI)
V nadaljnji razpravi je članica NO gospa Mihaela VIDOVIČ podala pobudo za novo predsednico.
Predlagala je gospo Jožico KRAJNER
Istočasno se je oblikovala med člani NO tudi pobuda za podpredsednico NO. Predlagana je bila gospa
Mihaela VIDOVIČ.
Sklep št. 40:
V skladu s 40. Členom Statuta Občine Lenart (14/2010, 8/2011) in 6. člena Poslovnika Nadzornega
odbora Občine Lenart (MUV 9/2008) je imenovana za predsednico Nadzornega odbora gospa Jožica
KRAJNER. Za podpredsednico pa se imenuje gospa Mihaela VIDOVIČ.
(PRISOTNIH 6 ČLANOV, 6 ZA, NIHČE PROTI)
Ob 17.30 zapusti sejo članica gospa Urška MOŽINA.
Po potrditvi nove predsednice le-ta prevzame vodenje seje.

K točki 7: KOMENTAR K POROČILU O NADZORU INVESTICIJE SANACIJE KLETNIH
PROSTOROV KNJIŽNICE LENART
Člani NO so pripombe na osnutek poročila pregledali in oblikovali končno poročilo.
Pod to točko so člani razpravljali tudi o obračunu in izplačilu ur za nadzor. V bodoče se bodo ure
oddajale predsednici NO skupaj s končnim poročilom o nadzoru, katera bo končno poročilo skupaj z
opravljenimi urami posredovala nadzirancu.
Sklep št. 41:
V skladu z Letnim programom dela NO Občine Lenart, je Nadzorni odbor obravnaval končno poročilo
o nadzoru investicije sanacije kletnih prostorov knjižnice Lenart.
Predsednica NO bo poslala končno poročilo nadzirancu.
(PRISOTNIH 5 ČLANOV, 5 ZA, NIHČE PROTI)
Sklep št. 42:
Izplačevanje ur za opravljene nadzore se bo izvedlo šele po oddanem končnem poročilu o nadzoru
predsednici Nadzornega odbora.
(PRISOTNIH 5 ČLANOV, 5 ZA, NIHČE PROTI)

Predsedujoča je sejo zaključila ob 18.53 uri.

Jožica Krajner l.r.
Predsednica Nadzornega odbora

