ZAPISNIK
1. seje Nadzornega odbora, ki je bila v ponedeljek, dne 25. 2. 2019 ob 15.30 uri v
protokolarni sobi mestne hiše v Lendavi.
PRISOTNI: Drago Baša, Vesna Čih, Edvard Farkaš, Jožef Horvath, Peter Kleiderman,
Franc Šandor, Franc Špilak.
ODSOTNI: /
Seji odbora so prisostvovali še:
- Janez Magyar, župan občine Lendava
- Aleksandra Kreslin, v.d. direktorice občinske uprave
- Danijela Levačič, Občinska uprava
Sejo je v skladu z določili 41. člena Statuta občine sklical župan občine, Janez
Magyar, ki je sejo do imenovanja predsednika odbora (2. točke dnevnega reda)
tudi vodil.
Predlagan je bil sledeči
dnevni
1.
2.
3.
4.

red:

Imenovanje predsednika in podpredsednika odbora
Obravnava predloga proračuna občine za leto 2019
Nadzor OŠ Velika Polana
Razno

Član odbora Edvard Farkaš predlaga, da se dnevni red razširi še z eno točko, kjer bi
se obravnaval program dela. Predlog za razširitev dnevnega reda ni bil sprejet.
K 1. točki dnevnega reda:
Imenovanje predsednika in podpredsednika odbora
Župan je pozval prisotne, da podajo predloge glede predsednika in podpredsednika
odbora. Član odbora Franc Šandor je podal predlog za predsednika odbora in sicer
predlaga, da je predsednik odbora Drago Baša. Za podpredsednika sta bila podana
dva predloga - Edvard Farkaš in Peter Kleiderman.
Prisotni drugih predlogov za imenovanje niso podali, zato je župan Janez Magyar
predloge dal na glasovanje.
Člani odbora so najprej glasovali o prvem predlogu torej, da se za predsednika
odbora imenuje Drago Baša ter z enim vzdržanim glasom (Drago Baša) sprejeli
s k l e p št. 1:
Za predsednika nadzornega odbora se imenuje Drago Baša.

1

V nadaljevanju so člani odbora glasovali o predlogu, ki ga je podal Drago Baša,
predsednik odbora, da se za podpredsednika odbora imenuje Peter Kleiderman ter s
štirimi glasovi za sprejeli
s k l e p št. 2:
Za podpredsednika Nadzornega odbora se imenuje Peter Kleiderman.
Vodenje seje prevzame novoizvoljeni predsednik odbora, ki se članom odbora
zahvali za zaupanje in imenovanje.
K 2. točki dnevnega reda:
Obravnava predloga proračuna občine za leto 2019
Predsednik odbora je besedo predal Danijeli Levačič, ki je v strnjeni obliki predstavila
predlog proračuna za leto 2019 in sicer ključne postavke tako na prihodkovni kakor
tudi odhodkovni strani, predvsem pa glavna odstopanja v primerjavi z letom 2018.
Po krajši predstavitvi predsednik odbora odpre razpravo, v kateri so sodelovali:
- Peter Kleiderman vpraša, ali so sredstva za EPK načrtovana v zadostni višini,
da se pokrijejo vsi stroški.
- Franc Špilak ugotavlja, da ima občina veliko premoženja v lasti in s tem bi se
bilo potrebno ukvarjati intenzivneje, predvsem pa prodati nepotrebno
premoženje (kmetijska zemljišča, stanovanjske hiše po krajevnih skupnostih
itd.).
- Edvarda Farkaša zanima, ali bodo načrtovana sredstva za mednarodni
kulturni center zadoščala za obnovo objekta blagovnice, saj je v NRP
načrtovano 3,4 mio EUR.
Odgovore na postavljena vprašanja so podali župan, Aleksandra Kreslin in Danijela
Levačič.
Nato je bil soglasno sprejet
s k l e p št. 3:
Nadzorni odbor se je seznanil s predlogom proračuna Občine Lendava za leto 2019.

K 3. točki dnevnega reda:
Nadzor OŠ Velika Polana
Drago Baša, predsednik nadzornega odbora zaprosi za kratko pojasnilo o zadevi, ki
jo poda Danijela Levačič. Na podlagi prejetega dopisa s strani Inšpektorata RS za
šolstvo in šport, ki je odstopil zadevo v pristojno reševanje Nadzornemu odboru
Občine Lendava, je ugotoviti, da naj bi se sredstva za učence iz Hotize, ki obiskujejo
OŠ Velika Polana in za katere Občina Lendava nakazuje sredstva OŠ Velika Polana,
le-ta nakazujejo naprej na Občino Velika Polana. Tako Občina Velika Polana ne
nakazuje oz. zagotavlja dovolj sredstev osnovni šoli po zakonu.
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Člani odbora so izrazili pomisleke, ali so pristojni, da nadzirajo nakazila, ki jih izvaja OŠ
Velika Polana na Občino Velika Polana. Glede na tripartitno pogodbo o
sofinanciranju dejavnosti OŠ Miška Kranjca Velika Polana, sklenjeno med Občino
Lendava, Občino Velika Polana in OŠ Miška Kranjca Velika Polana, se lahko na
podlagi 9. člena pogodbe izvede nadzor nad koriščenjem namenskih sredstev po tej
pogodbi, ki jih občina zagotavlja in nakazuje OŠ Velika Polana. V tej smeri se pripravi
ustrezen dopis – poziv OŠ Velika Polana, da predloži ustrezna dokazila o namenski
porabi sredstev (račune z dokazili o plačilu računov).
Nato je bil soglasno sprejet
s k l e p št. 4:
Nadzorni odbor soglaša, da se OŠ Velika Polana v skladu z 9. členom Pogodbe o
sofinanciranju dejavnosti OŠ Miška Kranjca Velika Polana pozove k predložitvi
dokazil o namenski porabi pogodbeno zagotovljenih sredstev (dokumentacija,
dokazila o plačilih itd.).

K 4. točki dnevnega reda:
Razno
Predsednik odbora predlaga, da se v bodoče pošiljajo tabelarični pregledi v excelu
in ne v pdf dokumentu, zaradi lažjega pregleda in analize podatkov.
Predsednik odbora bi želel vpogledati v zapisnike sej nadzornega odbora za zadnje
leto (leto 2018) in pa poročila nadzornega odbora.
Aleksandra Kreslin je člane odbora pozvala, da sporočijo, v kolikor bi se želeli
udeležiti kakšnih izobraževanj za člane nadzornih odborov. Eno vabilo na
izobraževanje smo že prejeli in se bo posredovalo članom skupaj z zapisnikom 1. seje.
Ker je bil dnevni red s tem izčrpan, je predsednik odbora zaključil sejo ob 16.40 uri.
Številka: 03521-0003/2019-3

Zapisala:
Danijela LEVAČIČ

Predsednik odbora:
Drago BAŠA, l.r.
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