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1. Poslanstvo nadzornega odbora
Poslanstvo nadzornega odbora, ki je samostojen, neodvisen organ, je določeno s statutom
občine. Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini in ima skladno z
zakonom naslednje pristojnosti:
• Opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine;
• Nadzoruje namembnost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna;
• Nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja
občinskih organov, občinske uprave, svetov vaških skupnosti, javnih zavodov, javnih podjetij,
občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih
oseb, ki razpolagajo z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje
učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.
Skladno z 41. členom Statuta Občine Semič nadzorni odbor samostojno določa svoj program
dela, ki vsebuje letni nadzorni program in predlog finančnega načrta. S svojim programom
seznani nadzorni odbor občinski svet in županjo. Letni program nadzora vsebuje obvezno
nadzor:
• Proračuna in zaključnega računa občine;
• Finančnih načrtov in zaključnih računov ožjih delov občine;
• Finančnih načrtov in zaključnih računov uporabnikov proračunskih sredstev;
• Polletni nadzor razpolaganja z občinskim nepremičnim in premičnim premoženjem.

2. Predstavitev članov nadzornega odbora
Nadzorni odbor Občine Semič ima tri člane, kakor je bilo potrjeno na 1. seji nadzornega
odbora. Člani nadzornega odbora si bodo na podlagi programsko-funkcionalne klasifikacije
proračuna Občine Semič, lastnih strokovnih znanj, izkušenj pri delu ter zahtevnosti
spremljanja posameznih elementov proračuna razdelili delovna področja pred nadzorom
proračunske porabe občine.
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3. Predlog plana dela NO za leto 2011
Nadzorni odbor bo v letu 2011 izvajal redne in po potrebi tudi izredne nadzore. Redni nadzori
so opredeljeni v planu dela, medtem, ko se bodo izredni izvajali glede na podane pobude
skladno s 13. členom Poslovnika Nadzornega Odbora ter ob dopolnitvi programa NO z
drugimi nadzori ali posameznimi elementi nadzora pri že navedenih nadzorovanih osebah.
3.1. Redni nadzori
Redni nadzori se delijo na manj zahtevne, zahtevne in zelo zahtevne nadzore. V
letu 2011 si je NO Občine Semič zastavil za cilj izvesti 2 (dva) manj zahtevna in 1
(eden) zahteven nadzor.
Nadzori
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subjekt

Zahtevni nadzori:
Nadzor
Občina
»Izgradnja
Semič
športnega
igrišča v
Semiču«
Manj zahtevni nadzori:
Nadzor
Občina
porabe
Semič
proračunskih
sredstev za
financiranje
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Semič
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zaključnega
Semič
računa

Predmet
nadzora

Obseg
nadzora
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Člani NO, ki
bodo
sodelovali
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čas

Pravilnost
umestitve v
prostor in
gospodarnost
investicije
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Nadzor porabe
proračunskih
sredstev in izrek
mnenja o
pravilnosti
umestitve

Vsi člani
nadzornega
odbora

Seje
nadzornega
odbora

Proračun za
izvajanje
kulturnih
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Leto
2010

Nadzor porabe
proračunskega
denarja in izrek
mnenja o
pravilnosti
porabe

Vsi člani
nadzornega
odbora

Seje
nadzornega
odbora

Leto
2010

Izrek mnenja o
pravilnosti in
smotrnosti
porabe
proračuna v letu
2010

Vsi člani
nadzornega
odbora

Seje
nadzornega
odbora

Pravilnost
porabe
proračunske
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3.2 Izredni nadzori
Izrednih nadzorov se ne da planirati.
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4. Predlog finančnega načrta NO za leto 2011
Za delovanje Nadzornega Odbora Občine Semič v letu 2011 predvidevamo, da bomo
potrebovali 6.630 EUR denarnih sredstev. Glede na dejstvo, da je višina finančnih sredstev
že definirana v občinskem proračunu, bomo v primeru izrednih nadzorov, sredstva primerno
razporedili med rednimi in izrednimi nadzori.

1. Nadomestilo za opravljanje
funkcije
1.1 Izvajanje rednih nadzorov

Število
strošek

*

Skupni strošek

ZZN
ZN – 3 seje
MZN – 4 seje

0
3*3*140
4*3*140

=
=
=

0 EUR
1.260 EUR
1.680 EUR

?

=

? EUR

2*3*150

=

900 EUR

1.2 Izvajanje izrednih nadzorov
2. Izobraževanje
2x seminar

3. Prisotnost na sejah OS

8*130

1.040 EUR
=

4. Potni stroški + dnevnice

Ocenjeni

=

700 EUR

5. Strokovna literatura, kopije, ostali
material na nemoteno delovanje

Ocenjeni

=

550 EUR

6. Stroški izvedencev

Ocenjeni

=

500 EUR

=

6.630 EUR

Skupaj potrebna sredstva za 2011

Roman Žunič
PREDSEDNIK NO
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