OBČINA SEVNICA
NADZORNI ODBOR
Številka: 032-0001/2019
Datum : 13.3.2019
Na podlagi 48. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in
44/18) in v skladu z 18. in 19. členom Poslovnika Nadzornega odbora Občine Sevnica
(Uradni list RS, št. 15/15, v nadaljevanju: Poslovnik) je Nadzorni odbor Občine Sevnica na 2.
redni seji dne 13.3.2019 sprejel

LETNI PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT
ZA LETO 2019
1. Poslanstvo nadzornega odbora
Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja
občinskih organov, občinske uprave, svetov krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih
podjetij, občinskih skladov, drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna ter ocenjuje
učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.
Nadzorni odbor Občine Sevnica bo deloval v okviru svoje pristojnosti, ki je opredeljena v
Statutu Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) in Poslovniku
Nadzornega odbora Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 15/15; v nadaljevanju: Poslovnik).
2. Delo članov in izobraževanje
Nadzorni odbor Občine Sevnica ima pet članov, ki jih je imenoval Občinski svet Občine
Sevnica za obdobje 2018 - 2022. Člani nadzornega odbora si bodo na podlagi programskofunkcionalne klasifikacije proračuna Občine Sevnica, lastnih strokovnih znanj, izkušenj pri
delu ter zahtevnosti spremljanja posameznih elementov proračuna, razdelili delovna
področja.
Nadzorni odbor načrtuje, da bo v letu 2019 v skladu s Poslovnikom opravil naslednje naloge:
•
•
•
•
•

Pregled ravnanja s premoženjem v letu 2018
opravil bo nadzor zaključnega računa- posamičnih postavk za leto 2018,
opravil bo nadzor nad posamično investicijo, izvedeno v letu 2018,
opravil nadzor nad realizacijo finančnega načrta ter usklajenost računskega izkaza s
finančnim načrtom enega javnega zavoda in ene krajevne skupnosti.
obravnaval bo morebitne pisne pobude in pritožbe občanov, naslovljenih na NO.

Nadzorni odbor Občine Sevnica bo v letu 2019 opravil tudi morebitni izredni nadzor, v kolikor
se bo zanj odločil na osnovi utemeljenih, prejetih pobud za izredni nadzor. Poslovnik namreč
v 21. členu določa subjekte, ki lahko podajo pobudo za izredni nadzor. Izredni nadzor bo
določen s sklepom.

Nadzorni odbor ocenjuje, da bo večina nadzorov zahtevnih (ZN), za katere meni, da jih bodo
lahko opravili sami člani odbora. V kolikor bodo člani ocenili, da ne bodo uspeli sami opraviti
nadzora, bo nadzorni odbor na podlagi 25. člena Poslovnika povabil k sodelovanju zunanje
neodvisne strokovnjake posamezne stroke, katere bo na predlog nadzornega odbora
imenoval občinski svet.
Izobraževanje članov nadzornega odbora se bo izvajalo s pomočjo individualnega
izobraževanja ter izobraževanja s pomočjo strokovne literature in veljavne zakonodaje.

3. Poročanje
O ugotovitvah pri nadzorovanih osebah bo nadzorni odbor izdelal poročilo z mnenji,
priporočili in predlogi ukrepov.
Poročilo bo nadzorni odbor po dokončnosti predložil nadzorovani osebi in županu in po
potrebi tudi občinskemu svetu, računskemu sodišču in pristojnemu ministrstvu. Če bo
obstajal utemeljen sum, da je nadzorovana ali odgovorna oseba storila kaznivo dejanje ali
prekršek, bo nadzorni odbor o svojih ugotovitvah seznanil pristojni organ pregona.
Po izvedenih nalogah iz Letnega programa dela bo Nadzorni odbor Občine Sevnica izdelal
poročilo o delu za leto 2019, ki ga bo posredoval županu in Občinskemu svetu Občine
Sevnica. Dokončna poročila o nadzorih in letno poročilo bodo objavljena na spletni strani
Občine Sevnica.
4. Finančni načrt delovanja Nadzornega odbora za leto 2019
-

sejnine za udeležbo na sejah nadzornega odbora
nadomestilo članom za opravljene nadzore in poročila
izdatki za izobraževanje
stroški prevoza za izobraževanje
SKUPAJ

3.850,00 EUR
5.050,00 EUR
240,00 EUR
150,00 EUR
9.290,00 EUR

Alojz GUČEK
Predsednik Nadzornega odbora
Občine Sevnica

Vročiti:
- županu
- občinskemu svetu,
- v spis.
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