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V skladu z 38. in 41. členom Statuta Občine Lenart so bile na 13. redni seji Nadzornega odbora Občine Lenart (v nadaljevanju NO) dne 17. februarja 2022  

dogovorjene naslednje aktivnosti NO za leto 2022: 

 

 Nadzor namenskosti in smotrnosti porabe sredstev občinskega proračuna 

 Nadzor finančnega poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev 

 

 

Nadzori v letu 2022 bodo obsegali  preverjanje zakonitosti in pravilnosti poslovanja pristojnih organov in organizacij, kot so: 

 

 občinski organi in občinska uprava, 

 ostali uporabniki sredstev občinskega proračuna. 

 

 

NO bo spremljal delo in se seznanjal z gradivi za Občinski svet, pri čemer bo dan poseben poudarek finančnim kazalcem (proračun, rebalansi, kontni premiki,..). 

V letu 2022 so predvidene štiri redne seje in po potrebi tudi kakšna dopisna seja. 
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1. Nadzor namenskosti in smotrnosti porabe sredstev občinskega proračuna 

NO bo spremljal predvsem odhodke z naslednjimi aktivnostmi in poročili: 

1.1. Spremljanje medletnih rebalansov planov; 

1.2. Prerazporeditve kontnih postavk; 

1.3. Spremljanje proračuna občine za leto 2022; 

1.4. Kontrola namenskih porab proračunskih sredstev; 

1.5. Razna poročila za župana oziroma Občinski svet Občine Lenart. 

 

2. Nadzor finančnega poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev      

2.1. Nadzori bodo določeni v skladu s Poslovnikom NO Občine Lenart, predvidevamo pa dva nadzora (priloga Tabela 1). 

2.2. Za vsak nadzor bo pripravljeno poročilo o nadzoru. 

2.3. Letno poročilo o delu NO Občine Lenart za leto 2022 bo pripravljeno do konca januarja leta 2023. 

 

Na podlagi 41. člena Statuta Občine Lenart in 38. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Lenart (MUV, št. 9/2008)  bodo posamezne nadzore predvidoma 

opravljali po trije člani, pri obeh nadzorih pa bo sodelovala tudi predsednica NO. 
 

Finančne posledice delovanja NO se vrednotijo v skladu s 5. členom Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta 

ter članov drugih občinskih organov ter povračilih  stroškov Občine Lenart (MUV, št. 13/2007 in št. 17/2008) in so odvisne od števila sej in izvedenih nadzorov NO. 
 

Aktivnosti NO v letu 2022 so prikazane v prilogi: Tabela 2 

 

Prilogi: 

Tabela 1: Nadzori            Jožica Krajner 

Tabela 2: Aktivnosti           Predsednica Nadzornega odbora 
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TABELA 1: Nadzori 

 

 Nadzor Nadzorovana 

oseba 

Predmet 

Nadzora 

Obseg 

Nadzora 

Stopnja 

zahtevnosti 

Cilj 

nadzora 

Člani NO, 

ki bodo nadzor 

opravili 

Predviden 

termin 

nadzora 

1 ZR 

Občine za 

leto 2021 

Občina Lenart Delovanje poslovanja, 

splošna seznanitev z aktom 

Leto 2021 seznanitev Izrek mnenja o 

pravilnosti poslovanja 

Vsi člani NO Marec 

oz. april 

2. Celovit RASG  Nadzor nad sofinanciranjem 

Ovtarjevih novic od leta 

2017-2021 

 

Pregled celotne 

dokumentacije v letih 

od 2017 - 2021 

Zelo 

zahteven 

75 

Izrek mnenja o 

pravilnosti uporabljenih 

sredstev  

Lidija Pliberšek 

Nataša Rodeš 

Janez Karo 

Jožica Krajner 

 

april 

3. Celovit Občina Lenart 

 

Nadzor nad nakupom 

zemljišč- nepremičnin od 

leta 2017-2021 

Pregled celotne 

dokumentacije v letih 

od 2017 - 2021 

Zelo 

zahteven 

75 

Izrek mnenja o 

pravilnosti in 

smotrnosti nakupa 

Beno Puntnar 

Ksenija Ilich 

Rastko Hafner 

Jožica Krajner 

 

april 

 

 

Tabela 2:  Aktivnosti 

 

 

Aktivnost Člani NO, ki bi naj sodelovali Število aktivnosti 
 

Redne seje nadzornega odbora vsi člani NO 4 

Izredne seje nadzornega odbora vsi člani NO po potrebi 

Dopisne seje nadzornega odbora vsi člani NO po potrebi 

Obravnava poročil vsi člani NO 2 

Udeležba na sejah občinskega sveta predsednica ali podpredsednik NO vse seje Občinskega sveta oz. po potrebi 

Udeležba članov NO na izobraževanju ali 

seminarju 

vsi člani NO po potrebi 

 

 


