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LETNI PROGRAM DELA IN NADZORA 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 Lovrenc na Pohorju bo deloval v okviru svoje pristojnosti, ki je 

opredeljena v Statutu Občine Lovrenc na Pohorju in Poslovniku Nadzornega odbora 

Občine Lovrenc na Pohorju (v nadaljevanju: poslovnik). 

 
 
2. Delo članov in izobraževanje 

Nadzorni odbor Občine Lovrenc na Pohorju ima tri člane, ki jih je imenoval Občinski 

svet Občine Lovrenc na Pohorju za obdobje 2018 - 2022.  

 

 
Vsak nadzor bodo opravljali vsi trije člani, izmed njih bo imenovan vodja nadzora. V 

kolikor bodo člani ocenili, da ne bodo mogli sami opraviti nadzora, bo nadzorni odbor v 

skladu s 14. členom poslovnika povabil k sodelovanju zunanje neodvisne strokovnjake 

posamezne stroke, katere na predlog nadzornega odbora imenuje občinski svet. 

 

3. Redni nadzori 

Nadzorni odbor nadzoruje pretekla dejanja in postopke v zvezi s premoženjem občine, 

namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev in finančno poslovanje 

uporabnikov proračuna. Nadzorni odbor ne pregleduje in ocenjuje, oz. ne daje mnenj k 

predlogu proračuna in predlogu zaključnega računa občine, saj gre za aktivnosti, ki še niso 

zaključene. Tako bo nadzorni odbor pregledal namenskost in smotrnost porabe 

proračunskih sredstev, ki je bila že izvedena. 



 
V letu 2019 bo nadzorni odbor opravil nadzore na področjih, ki so opisana v spodnji 

tabeli 

 

 

Št. 
nadzora 

Nadzorovani 
subjekt 

 
Predmet nadzora 

Rok za 
izvedbo 
nadzora 

Zadolženi 
za nadzor 

Zahtevnost 
nadzora 

      

1  Občina Lovrenc 
na Pohorju – župan 
in občinska uprava 

Zaključni račun 
proračuna Občine 
Lovrenc na Pohorju za 
leto 2018 

 

   31. 10. 2019 

 

vsi člani NO 

 

Zahteven 

 

2 

Občina Lovrenc 
na Pohorju – župan 
in občinska uprava 

Opravljanje zimske 
službe v zimski sezoni 
2018/2019 

 

    31.10.2019 

 

vsi člani NO 

 

Zahteven 

 

3 

Občina Lovrenc 
na Pohorju – župan 
in občinska uprava 

Nadurno in 
študentsko delo v 
Občini Lovrenc na 
Pohorju za leto 2018 

 

31.8.2019 

 

vsi člani NO 

 

Zahteven 

 

4 

Občina Lovrenc 
na – župan in 
občinska uprava 

Nadzor nad porabo 
sredstev za 
rekonstrukcijo in 
gradnjo cest v letih 
2017 in 2018 

 

31.12.2019 

 

vsi člani NO 

 

Zahteven 

5 Občina Lovrenc 
na Pohorju – župan 
in občinska uprava 

Prenova šolske 
kuhinje  

   30.06.2019 Vsi člani NO zahteven 

 

 

 

4. Sprememba letnega plana dela 

Nadzorni odbor Občine Lovrenc na Pohorju bo v letu 2019 po potrebi spremenil letni 

plan dela. Zato pozivamo vso zainteresirano javnost, da nam pošlje morebitne predloge, 

pobude za opravljanje nadzora v Občini Lovrenc na Pohorju. 

Skladno s to točko bo nadzorni odbor na svoji naslednji seji spremenil poslovnik NO, 

tako, da bo le-ta omogočal spremembo letnega plana dela. 

 
5. Poročanje 

O ugotovitvah pri nadzorovanih osebah bo nadzorni odbor izdelal poročilo 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. 

 
 



 
 

FINANČNI NAČRT NADZORNEGA ODBORA ZA LETO 2019 

 
Nadzorni odbor ocenjuje, da bo za izvedbo nadzorov, ki jih je vključil v program dela, porabil do 

2.800 EUR. 
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