Številka: 032-2/2015

ZAPISNIK
8. seje Nadzornega odbora Občine Lenart, ki je bila 24.11.2016 ob 17. uri v prostorih
Občine Lenart.
Prisotni člani nadzornega odbora:
Albina BENKO, Janez KARO, Ksenija ILICH, Urška MOŽINA, Jožica KRAJNER, Ivan
JEMENŠEK in Mihaela VIDOVIČ.
Odsotni člani nadzornega odbora:
/
Ostali prisotni:
Mojca GUZEJ – občinska uprava
Sejo je vodil predsednik Nadzornega odbora gospod Ivan JEMENŠEK sklepe in zapisnik je
zapisala Mojca GUZEJ, občinska uprava.
Ad1. UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN POTRDITEV DNEVNEGA REDA
Ob 17. uri je predsednik pričel sejo in ugotovil sklepčnost.
Sklep št. 29
Na podlagi 30. člena Poslovnika Nadzornega odbora občine Lenart (MUV, št. 9/2008) je bil
sprejet predlagani dnevni red, kot je bil predložen.
PREDLOG DNEVNEGA REDA:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika 7. redne seje
3. Pregled uresničevanja Programa NO za 2016
4. Sprejem Programa dela NO za leto 2017
5. Pobude in vprašanja
6. Razno
(PRISOTNIH 7 ČLANOV, 7 ZA, NIHČE PROTI)
Ad2. PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 7. REDNE SEJE
Dopolni se sklep številka 28, ki se po novem glasi tako:
V letu 2017 se bodo opravili 3 zelo zahtevni nadzori, 2 zahtevna nadzora ter opravile 4 redne
seje NO v skupnem znesku 11.000 €.
Zapisnik prejšnje seje je bil pomanjkljiv v točki, ko je Breda KOS morala zapustiti sejo, da so
se člani pogovorili o predsedovanju Nadzornemu odboru.

V zapisniku manjka razprava pod točko razno o tem, da so se člani NO spraševali, ali se
predsednik sploh čuti sposobnega voditi Nadzorni odbor. Predsednikov odgovor je bil, da se
čuti sposobnega. Ostali člani so izkazali dvom o tem, saj ni dovolj ažuren, ne odgovarja
pravočasno na vprašanja in ne zna vzpostaviti komunikacije. Njegovo delo je samovoljno.
Sklep št. 30:
Na podlagi 29. člena Poslovnika Nadzornega odbora občine Lenart (MUV, št. 9/2008) se
dopolni zapisnik 6. redne seje tako kot je zapisano zgoraj.
(PRISOTNIH 7 ČLANOV, 6 ZA, 1 PROTI)
Po tej točki gospa Krajner zapusti sejo.
Ad3. PREGLED URESNIČEVANJA PREOGRAMANO ZA LETO 2016
Nadzor obračunavanja NUSZ se prestavi v naslednje proračunsko leto. Poročili o nadzoru
knjižnice in občinskih stanovanj sta v izdelavi.

Ad4. SPREJEM PROGRAMA DELA NO ZA LETO 2017
Člani so se dogovorili o nadzorih za leto 2017. Predsednik NO pripravi tabelo nadzorov, ki se
bo objavila na spletni strani občine.
Sklep št. 31:
Predsednik pripravi tabelo nadzorov za leto 2017, ki se objavi na spletni strani občine.
(PRISOTNIH 6 ČLANOV, 6 ZA, NIHČE PROTI)
Ad5. POBUDE IN VPRAŠANJA
Bila je podana pobuda za spremno besedilo pri Organu občine – Nadzorni odbor, kjer je
naveden elektronski naslov NO. Spremno besedilo bo pripravil predsednik.
Prav tako je potrebno, da se na spletni strani občine objavi vsa poročila o nadzorih, ki se
opravijo.
Sklep št. 32:
Predsednik pripravi spremno besedilo, ki se bo pripisalo k spletnemu naslovu Nadzornega
odbora. Na spletni strani je potrebno objaviti vsa končna poročila nadzorov.
(PRISOTNIH 6 ČLANOV, 6 ZA, NIHČE PROTI)
Predsedujoči je sejo zaključil ob 19.15 uri.

Predsednik Nadzornega odbora
Ivan JEMENŠEK l.r.

