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PRIPRAVLJAVCI
GRADIVA:

Nadzorni odbor Občine Lenart

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Lenart se je seznanil s:
- Letnim poročilom o delu Nadzornega odbora Občine Lenart za leto 2017
- Poročilom o nadzoru investicije sanacije kletnih prostorov Knjižnice Lenart
- Poročilom o nadzoru občinskih stanovanj
- Poročilom o nadzoru NUSZ za pravne osebe
- Poročilom o nadzoru režijskega obrata
- Poročilom o nadzoru pregleda delovanja čistilnih naprav
PREDLOG POSTOPKA IN NAČIN SPREJEMA:
Sklep je sprejet, če zanj glasuje večina opredeljenih glasov na seji prisotnih svetnic in svetnikov.

Jožica Krajner l.r.
Predsednica NO Občine Lenart
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ZADEVA: POROČILO O DELU NADZORNEGA ODBORA OBČINE LENART ZA LETO
2017

1. POROČILO O DELU

Delo Nadzornega odbora Občine Lenart (v nadaljevanju NO) v letu 2017 je potekalo skladno s
Statutom Občine Lenart, Poslovnikom NO in skladno s svojim letnim programom dela za leto 2017.
Nadzorni odbor je imel v letu 2017 štiri redne seje in eno dopisno sejo. Vse seje so bile sklepčne.
Poleg rednih sej je bilo organiziranih večje število razgovorov in sestankov ožjih skupin, določenih za
izvedbo posameznih nadzorov, s predstavniki nadzorovanih oseb. Na seje NO je bil vedno vabljena
tudi predstavnica občinske uprave, vabilo pa sta s vednost dobila tudi župan in direktor občinske
uprave.
Nadzorni odbor je po programu dela NO za leto 2017 do konca koledarskega leta opravil naslednje
naloge:
- obravnaval in sprejel program dela odbora za leto 2017 (9. redna seja dne 16.2.2017 in 3.
dopisna seja dne 23.2.2017),
- seznanil se je z zaključnim računom proračuna Občine Lenart za leto 2016 (10. redna seja dne
20.3.2017),
- obravnaval in sprejel naslednje osnutke poročil o opravljenih nadzorih, in sicer.
 poročilo o nadzoru investicije sanacije kletnih prostorov Knjižnice Lenart
 poročilo o nadzoru občinskih stanovanj
 poročilo o nadzoru NUSZ za pravne osebe
 poročilo o nadzoru režijskega obrata
 poročilo o nadzoru pregleda delovanja čistilnih naprav
- sprejel naslednja končna poročila o opravljenih nadzorih, ki so dokončni akti Nadzornega
odbora, in sicer:
 poročilo o nadzoru investicije sanacije kletnih prostorov Knjižnice Lenart
 poročilo o nadzoru občinskih stanovanj
 poročilo o nadzoru NUSZ za pravne osebe
 poročilo o nadzoru režijskega obrata
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2. FINANČNO POROČILO
Poraba sredstev NO v letu 2017 je bila, v primerjavi s planom, naslednja:





Drugi splošni mat. in storitve
Drugi izdatki za služb. pot.
Stroški seminarjev
Sejnine

plan : 100,00 €
plan: 200,00 €
plan: 700,00 €
plan: 7.000,00 €

realizacija: 0
realizacija: 0
realizacija: 0
realizacija: 6.847,58 €



nadzori = 2.620,80 €
seje
= 4.226,48 €

Na proračunski postavki 200201 Delovanje nadzornega odbora je v proračunskem letu realizacija v
višini 6.847,58 €.

3. KADROVSKA SESTAVA
Na podlagi določil 39. člena Statuta Občine Lenart, ima NO 7 članov. NO je vse do skoraj zaključka
leta deloval v popolni sestavi. Proti koncu leta 2017 pa je NO ostal brez člana Ivana Jemenška, saj le –
ta umrl. Trenutno NO šteje 6 članov.
4. SPREMLJANJE POSLOVANJA OBČINE
Poleg izvajanja načrtovanih nadzorov je NO spremljal tudi tekoče poslovanje občine in drugih
porabnikov 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
uporabnikov proračunskih sredstev občine.
Pri obravnavi navedenih gradiv je NO upošteval ločitev funkcij odločanja, izvajanja in nadzora.
5. USPOSABLJANJE
Člani NO se v letu 2017 niso strokovno usposabljali.
6. UGOTOVITVE
Pri svojem delu, predvsem pa pri dostopu do dokumentacije in do evidenc nadzorni odbor ni imel
težav.
Nadzorni odbor je v letu 2017 prejel pobudo Občinskega svetnika Maksimiljana Šumana, ki jo je
podal na 12. Redni seji Občinskega sveta Občine Lenart, dne 22.12.2016, da se loti problematike
ogrevanja – Eko toplote. NO je razpravljal o tej tematiki in ugotovil, da nadzor Eko toplote v letu 2017
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ni bil predviden v planu nadzorov, da pa bo sicer novo stališče, do problematike delovanja sistema
oskrbe s toplotno energijo v občini Lenart, zavzel na podlagi poročila o opravljenem pregledu s strani
zunanje inštitucije (10. redna seja 20.3.2017). Do naslednje seje (11. redne seje dne 9.10.2017) je NO
pridobil zahtevano dokumentacijo, ki pa ni bila popolna, zato je s sklepom št. 51 zahteval še dodatno
dokumentacijo. Na 12. redni seji dne 18.12.2017 je NO obravnaval vso pridobljeno dokumentacijo in
prišel do zaključka, da občinsko upravo pozove še na dodatna pojasnila.
Ugotovitve posameznega nadzora so razvidna iz končnih poročil posameznega nadzora, ki so
priložena k poročilu.
7. ZAKLJUČEK
Nadzorni odbor je realiziral vse nadzore po planu za leto 2017, razen nadzora o sofinanciranju društev
v Občini Lenart na podlagi razpisov, katerega je prenesel v program za leto 2018, ne glede na to, da je
nadzor o delovanju čistilnih naprav postal končen v februarju 2018.
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:
1. Jožica Krajner
2. Mihaela Vidovič
3. Janez Karo
4. Albina Benko
5. Urška Možina
6. Ksenija Ilich
Vročiti:
- Občinskemu svetu Občine Lenart
- Županu Občine Lenart mag. Janezu KRAMBERGERJU, dr. vet. med.
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