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:

Na podlagi 48. dlena Statuta Obdine Sevnica (Uradni list RS,5t46/1S-UPB) in vskladuz 18.
in 19. dlenom Poslovnika Nadzornega odbora Obdine Sevnica (Uradni list RS, 5t. 15/15) je
Nadzorni odbor Obdine Sevnica na 11. seji dne 09.02.2016 sprejel

LETNI PROGRAM DELA
IN NADZORA ZA LETO 2016

1.

Poslanstvo nadzornega odbora

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja
obdinskih organov, obdinske uprave, svetov krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih
podjetij, ob6inskih skladov, drugih porabnikov sredstev obdinskega proraduna ter ocenjuje
udinkovitost in gospodarnost porabe obdinskih javnih sredstev.
Nadzorni odbor Obdine Sevnica bo deloval v okviru svoje pristojnosti, ki je opredeljena v
Statutu Ob6ine Sevnica in Poslovniku Nadzornega odbora Obdine Sevnica.

2.

Delo dlanov in izobraZevanie

Nadzorni odbor Obdine Sevnica ima pet 6lanov, ki jih je imenoval Obdinski svet Obdine
Sevnica za obdobje 2014 - 2018. elani nadzornega odbora si bodo na podlagi programskofunkcionalne klasifikacije proraduna Obdine Sevnica, lastnih strokovnih znani, izku5enj pri
delu ter zahtevnosti spremljanja posameznih elementov proraduna, razdelili delovna
podrodja.

V skladu s Poslovnikom Nadzornega odbora Obdine Sevnica bo nadzorni odbor v letu 2016:
izvedel nadzor zakljudnega raduna proraduna Ob6ine Sevnica za leto 2015,
pregledal polletno porodilo o izvajanju proraduna obdine,
obdinskim premidnim in nepremidnim
izvedel polletna nadzora razpolaganja
premoZenjem,
izvedel nadzor nad dokondano investicijo Obdine Sevnica,
pf?V tako bo Nadzorni odbor Obdine Sevnice izvedel nadzor usklajenosti
ra6unovodskih izkazov s finan6nim nadrtom javnega zavoda, katerega ustanoviteljica
je obdina.
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Nadzorni odbor Obdine Sevnica bo v letu 2016 opravil tudi morebitni izredni nadzor, v kolikor
se bo zanj odlodil na osnovi utemeljenih danih pobud za izredni nadzor. Poslovnik namred v
21. dlenu dolo6a subjekte, ki lahko podajo pobudo za izredni nadzor. lzredni nadzor bo
doloden s sklepom.

Nadzorni odbor ocenjuje, da je ve6ina nadzorov zahtevnih (ZN), za katere meni, da jih bodo
lahko opravili sami dlani odbora. V kolikor bodo 6lani ocenili, da ne bodo mogli sami opraviti
nadzora, bo nadzorni odbor na podlagi Poslovnika Nadzornega odbora Obdine Sevnica,
povabil k sodelovanju zunanje neodvisne strokovnjake posamezne stroke, katere na predlog
nadzornega odbora imenuje obdinski svet.

lzobra2evanje 6lanov nadzornega odbora se bo izvajalo s pomodjo individualnega
izobralevanja, izobralevanja s pomodjo strokovne literature ter z udeleZbo dveh dlanov na
strokovnem seminarju (za podrodje nadzornih odborov).

3.
O

PoroEanje

ugotovitvah pri nadzorovanih osebah bo nadzorni odbor izdelal porodilo

z

mnenji,

priporodili in predlogi ukrepov.

Poro6ilo bo nadzorni odbor po dokon6nosti predlo2il nadzorovani osebi in Zupanu in po
potrebi tudi obdinskemu svetu, radunskemu sodi5du in pristojnemu ministrstvu. ee bo
obstajal utemeljen sum, da je nadzorovana ali odgovorna oseba storila kaznivo dejanje ali
prekr5ek, bo nadzorni odbor o svojih ugotovitvah seznanil pristojni organ pregona.

V mesecu decembru leta 2016 bo Nadzorni odbor Obdine Sevnica izdelal porodilo o delu za
leto 2016, ki ga bo posredoval Zupanu in Obdinskemu svetu Ob6ine Sevnica. Dokondna
poro6ila o nadzorih in letno poro6ilo bodo objavljena na spletni strani Obdine Sevnica.

4.

StroSki delovanja nadzornega odbora

V skladu z 58. dlenom Statuta Ob6ine Sevnica in Pravilnikom o pladah in drugih prejemkih
obdinskih funkcionarjev, nagradah zunanjih dlanov delovnih teles ob6inskega sveta, dlanov
svetov krajevnih skupnosti in drugih obdinskih organov Obdine Sevnica (Uradni list RS, 5t.
37115) za izvedbo programa dela nadzorni odbor v letu 2016 predvideva naslednji obseg
sredstev:

2.650,00
4.480,00
250,00
70,00

Sejnine, za udeleZbo na sejah Nadzornega odbora
Nadomestilo dlanom za opravljene nadzore in porodila
lzobraievanje - udele2ba na seminarjih
Nadomestilo na sejah ob6inskega sveta
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