
 

OBČINA LENART 

NADZORNI ODBOR  

Trg osvoboditve 7 

2230 LENART 

 

 

 

 

Številka: 032-2/2015 

Lenart, 21.12. 2017 

 

 

ZAPISNIK 

12. seje Nadzornega odbora Občine Lenart, 

  ki je bila 18. December  2017 ob 16.30. uri  

v prostorih Občine Lenart 

 

 

 

 

Prisotni člani nadzornega odbora:  

Albina BENKO, Janez KARO, Urška MOŽINA, Jožica KRAJNER, Mihaela VIDOVIČ, Ksenija 

Ilich. 

 

Ostali prisotni:  

Breda KOS – občinska uprava 

 

 

 

 

K točki 1: UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN POTRDITEV DNEVNEGA REDA 

 

Ob 16.30 uri je predsednica ga. Jožica Krajner  pričela sejo in ugotovila sklepčnost.  

 

Sklep št. 54 

Na podlagi 30. člena Poslovnika Nadzornega odbora občine Lenart (MUV, št. 9/2008) je bil sprejet 

predlagani dnevni red, kot je bil predložen.  

 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 

2. Pregled in potrditev zapisnika 11. redne seje 

3. Seznanitev s proračunom za leto 2018 

4. Nadzor čistilne naprave 

5. Poročilo NO za leto 2017 

6. Eko toplota 

7. Evropska sredstva 

8. Pobude in vprašanja 

9. Razno 

 

(PRISOTNIH 6 ČLANOV, 6 ZA, NIHČE PROTI) 

 



 

K točki 2: PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 11. REDNE SEJE 

 

Pregledali so se sklepi zadnje seje. Pripomb na zapisnik ni bilo.  

 

Sklep št. 55 

Na podlagi 29. člena Poslovnika Nadzornega odbora občine Lenart (MUV, št. 9/2008) se potrdi 

zapisnik 11. redne seje Nadzornega odbora. 

 

(PRISOTNIH 6 ČLANOV, 6 ZA, NIHČE PROTI) 

 

 

K točki 3: SEZNANITEV S PRORAČUNOM ZA LETO 2018 

 

Obrazložitev je podala Breda KOS. Pripomb na predlog proračuna ni bilo.  

 

  

K točki 4: NADZOR ČISTILNE NAPRAVE 

 

Člani NO so razpravljani o osnutku poročila, katerega pa je potrebno še dopolniti.  

 

 

Sklep št. 56 

Osnutek poročila se dopolni in se od občinske uprave pridobi še potrebna dokumentacija.  

 

(PRISOTNIH 6 ČLANOV, 6 ZA, NIHČE PROTI) 
 

 

K točki 5: POROČILO NO ZA LETO 2017 

 

V skladu s 17. členom Poslovnika Nadzornega odbora mora odbor poročat o svojem delu Občinskemu 

svetu in županu, zato bo predsednica pripravila poročilo o delu NO za leto 2017 in ga poslala v 

pregled in dopolnitev ostalim članom NO.  

 

Sklep št. 57  

Predsednica pripravi poročilo za leto 2017 in ga pošlje v odgovor ostalim članom NO.  

 

 

K točki 6: EKO TOPLOTA 

 

Nadzorni odbor se je od občinske uprave prejel zahtevano dokumentacijo iz sklepa št. 51 na 11. redni 

seji dne 9.10.2017 in se z njo seznanil.  

 

Glede na prejeto gradivo je nadzorni odbor sprejel naslednji sklep:  

 

Sklep št. 58: 

 

- Občinska uprava naj pripravi stroškovno preglednico med leti 2011-2015,  

- Občinska uprava naj preveri nabavno ceno biomase in dobavitelja biomase, če je dobavitelj 

ponudil ustrezno ceno in ustrezno kvalitetno biomaso,  

- Občinska uprava naj NO pojasni, ali se lahko zniža vrednost nabavne cene biomase,  

- Občinska uprava naj preveri, ali se lahko Analiza poslovanja in oblikovanja cen storitev 

gospodarske javne službe dejavnosti distribucije toplote v Občini Lenart, ki jo je izdelal 

Inštitut za javne službe iz Ljubljane, in sicer aprila 2016, objavi na spletni strani Občine 

Lenart, in v kolikor se lahko, potem naj to tudi stori.  



 

(PRISOTNIH 6 ČLANOV, 6 ZA, NIHČE PROTI) 

K točki 7: EVROPSKA SREDSTVA 

 

Občinska uprava je bila v 53. sklepu 11. seje Nadzornega odbora pozvana, da pripravi pregled 

sofinanciranih investicij v zadnjih petih letih. 

V sredo 13.12.2017 je bilo vsem članom Nadzornega odbora po elektronski pošti dostavljeno poročilo, 

ki ga je pripravila občinska uprava. Člani so pregledali poročilo.  

 

Sklep št. 59 

 

Nadzorni odbor je ugotovil, da ima Občina pripravljen načrt za črpanje sofinancerskih sredstev vse do 

leta 2019.  

 

(PRISOTNIH 6 ČLANOV, 6 ZA, NIHČE PROTI) 

 

K točki 8: POBUDE IN VPRAŠANJA 

 

Ni bilo pobud in vprašanj 

 

K točki 9: RAZNO 

 

Ni bilo razprave.   

 

 

Predsedujoča je sejo zaključila ob  19  uri.  

 

 

         Jožica Krajner l.r. 

                     Predsednica Nadzornega odbora 


