Datum: 15.3.2019
Številka: 03521-0004/2019-9

ZAPISNIK
2. seje Nadzornega odbora, ki je bila v četrtek, dne 14. 3. 2019 ob 15.30 uri v
protokolarni sobi mestne hiše v Lendavi.
PRISOTNI: mag. Drago Baša, Vesna Čih, Edvard Farkaš, Peter Kleiderman, Franc
Šandor, Franc Špilak.
ODSOTNI: Jožef Horvath (opravičil)
Seji odbora sta prisostvovali še: Aleksandra Kreslin – v.d. direktorice občinske uprave,
Danijela Levačič - občinska uprava.
Sejo je sklical in vodil mag. Drago BAŠA, predsednik odbora. Vabilo in gradivo za sejo
odbora (k 4. točki dnevnega reda) so prejeli člani nadzornega odbora po elektronski
pošti.
Z vabilom so člani odbora prejeli sledeči
dnevni
1.
2.
3.
4.
5.

red:

Potrditev zapisnika in sklepov 1. redne seje NO
Pregled in seznanitev s Poslovnikom Nadzornega odbora Občine Lendava
Pregled sklepov NO v letu 2018
Oblikovanje in potrditev programa dela odbora za leto 2019
Razno

Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet.
K 1. točki dnevnega reda:
Potrditev zapisnika in sklepov 1. redne seje NO
Predsednik odbora mag. Drago Baša je na kratko povzel sklepe iz zapisnika 1. seje
odbora. Član odbora, Edvard Farkaš je podal predlog, da se sklep št. 3 glede
obravnave proračuna za leto 2019 spremeni z obrazložitvijo, da nadzorni odbor nima
pristojnosti predlagati pripombe na proračun. Zato predlaga, da se sklep popravi in
naj glasi, da se je nadzorni odbor seznanil s predlogom proračuna Občine Lendava
za leto 2019. Člani so se s predlogom strinjali.
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Nato so soglasno sprejeli

s k l e p št. 5:
Odbor potrjuje zapisnik 1. seje odbora z dne 25. 2. 2019 s pripombo, da se spremeni
sklep št. 3 , ki glasi:
»Nadzorni odbor se je seznanil s predlogom proračuna Občine Lendava za leto
2019.«

K 2. točki dnevnega reda:
Pregled in seznanitev s Poslovnikom Nadzornega odbora Občine Lendava
Predsednik odbora, mag. Drago Baša je pregledal veljaven Poslovnik NO Občine
Lendava in predlaga, da se k Poslovniku NO priložijo obrazci, ki so v pomoč pri
izvajanju nadzornih pregledov. V ta namen se obstoječi obrazci (sklep o izvedbi
nadzora, poročilo o opravljenem nadzoru ipd.) priložijo k Poslovniku, pripravijo pa se
še ostali obrazci, ki bodo olajšali delo članov odbora pri nadzornih pregledih. Namen
tega je, da se poenotijo obrazci in postopki pri nadzornih pregledih.
Nato je bil soglasno sprejet
s k l e p št. 6:
Nadzorni odbor soglaša, da se Poslovnik nadzornega odbora Občine Lendava
dopolni na način, da se k poslovniku pripravijo in priložijo obrazci za potrebe
nadzornih pregledov.

K 3. točki dnevnega reda:
Pregled sklepov NO v letu 2018
Predsednik odbora mag. Drago Baša je prejel zapisnike in obsežno gradivo
nadzornega odbora iz leta 2018. Predlaga, da se pripravi tabelarični pregled
nerealiziranih sklepov iz leta 2018 z zadolženimi osebami in roki, da se lahko na
naslednjih sejah spremlja realizacija teh sklepov.
Nato je bil soglasno sprejet
s k l e p št. 7:
Za potrebe nadzornega odbora občinska uprava pripravi in posreduje tabelarični
pregled nerealiziranih sklepov iz leta 2018, najkasneje do 22. 3. 2019.

K 4. točki dnevnega reda:
Oblikovanje in potrditev programa dela odbora za leto 2019
Predsednik odbora, mag. Drago BAŠA na kratko predstavi predlog Programa dela
NO za leto 2019, ki je bil članom posredovan skupaj z vabilom seje. Ob tem tudi
predlaga, da se prične z nadzornim pregledom proračuna oz. zaključnega računa
za leto 2018 in nadzornim pregledom namenske porabe proračunskih sredstev za
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delovanje OŠ Velika Polana. V ta namen predsednik odbora predlaga oblikovanje 2
delovnih skupin:
- za pregled proračuna oz. zaključnega računa proračuna za leto 2018 4članska skupina v sestavi Drago Baša, Peter Kleiderman, Vesna Čih in Franc
Špilak,
- za pregled poslovanja OŠ Velika Polana 3-članska skupina v sestavi Edvard
Farkaš, Jožef Horvath in Franc Šandor.
Nato je bil soglasno sprejet sledeči:
s k l e p št. 8:
I. Nadzorni odbor sprejema Program dela Nadzornega odbora Občine Lendava za
leto 2019.
II. Nadzorni odbor potrdi pričetek sledečih nadzornih pregledov:
- zaključni račun proračuna Občine Lendava za leto 2018,
- namenska poraba proračunskih sredstev za delovanje OŠ Velika Polana
II. Nadzorne preglede bodo opravile sledeče delovne skupine:
- zaključni račun proračuna za leto 2018 delovna skupina v sestavi Drago Baša,
Peter Kleiderman, Vesna Čih in Franc Špilak,
- namenska poraba sredstev za delovanje OŠ Velika Polana delovna skupina v
sestavi Edvard Farkaš, Jožef Horvath in Franc Šandor.

K 5. točki dnevnega reda:
Razno
Člani nadzornega odbora se bodo prihodnji teden udeležili seminarjev v Ljubljani in
Mariboru. Aleksandra Kreslin, v.d. direktorice OU pove, da lahko člani koristijo
službena vozila občine. Ob tem predsednik odbora še predlaga, da si člani izmenjajo
gradivo oz. zapiske iz seminarja.
Ker je bil dnevni red s tem izčrpan, je predsednik odbora zaključil sejo ob 16.25 uri.

Zapisala:
Danijela LEVAČIČ

Predsednik odbora:
mag. Drago BAŠA, l.r.
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