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Datum: 11.3.2019 
Številka: 013-02/2019-2 
 
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 
30/18) in 42. člena Statuta občine Šmartno ob Paki ter 12. člena Poslovnika Nadzornega 
odbora občine Šmartno ob Paki je Nadzorni odbor na 2. redni seji dne 11.3.2019 sprejel, 

 

LETNI PROGRAM DELA 

NADZORNEGA ODBORA  ZA LETO 2019 

 
1. V okviru svoje pristojnosti bo nadzorni odbor kot najvišji organ nadzora javne porabe 

v občini v letu 2019 opravljal nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, 

nadzoroval bo namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev ter finančno 

poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. 

 

2. Nadzorni odbor  bo v letu 2019 izvedel redni nadzor nad naslednjimi projekti.: 

- Nakup zemljišč med šolo in železniško progo 

- Postavitev avtobusnih postaj  

- Oglasne table 

- Kanalizacija Gavce 

- Kanalizacija Rečica 

 

3. Nadzorni odbor ima sedem članov. Člani nadzornega odbora si bodo razdelili delovna 

področja. Praviloma bodo nadzor opravljali člani nadzornega odbora, za zahtevnejši 

nadzor pa bo nadzorni odbor v skladu s 37. členom Poslovnika Nadzornega odbora 

predlagal občinskemu svetu, da imenuje zunanjega strokovnega izvedenca.   

 

4.  Nadzorni odbor lahko med letom dopolni program dela z nadzornimi pregledi 

določenih proračunskih porabnikov  s ciljem preverjanja namenske porabe 

proračunskih sredstev. 

 

 

5. O ugotovitvah pri nadzorovanih osebah bo nadzorni odbor izdelal poročilo z mnenji, 

priporočili in predlogi ukrepov. V mesecu decembru 2019 bo Nadzorni odbor izdelal 

poročilo o delu za leto 2019 in ga bo posredoval županu in občinskemu svetu. 

Končna poročila o opravljenih nadzorih in letno poročilo o delu Nadzornega odbora 

bodo objavljeni na spletni strani občine Šmartno ob Paki. 

 
6. Nadzorni odbor načrtuje tudi strokovna izobraževanja članov nadzornega odbora. 

Izobraževanje članov nadzornega odbora bo potekalo z izvedbo strokovnega 
seminarja preko zunanjega izvajalca in udeležbo na seminarjih, ki jih organizira 
Združenje občin Slovenije. 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1356
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7. Nadzorni odbor bo v letu 2019 deloval v okviru sredstev, ki so predvidena v 
proračuna občine Šmartno ob Paki za delovanje Nadzornega odbora 
 

8. Nadzorni odbor bo vsebino in število sej prilagodil glede na zgoraj navedene 

aktivnosti. V  letu 2019  je predvidenih sedem rednih sej.  

 
 

Predsednica nadzornega odbora 
Špela JANDROK 

 
Vročiti: 

- Župan 

- Občinski svet 

- Člani Nadzornega odbora 

 

 


