OBČINA PESNICA
NADZORNI ODBOR
Pesnica pri Mariboru 43a, 2211 Pesnica pri Mariboru, tel. 02 654 23 09,
faks 02 654 23 19
e-pošta: obcina.pesnica@pesnica.si

Številka: 06204-1/2019-2
Datum: 25. 4. 2019
Na podlagi 40. člena Statuta Občine Pesnica (MUV št. 6/99, v nadaljevanju Statut) in v skladu z 17. čl.
Poslovnika nadzornega odbora občine Pesnica (MUV št. 33/99, 26/2017) je Nadzorni odbor občine
Pesnica na svoji 2. redni seji dne 25. 4. 2019 sprejel

PROGRAM DELA IN NADZORA ZA LETO 2019
1. Poslanstvo nadzornega odbora
Nadzorni odbor občine Pesnica kot najvišji organ nadzora javne porabe v občini v okviru svoje
pristojnosti opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namenskost in
smotrnost porabe proračunskih sredstev in nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih
sredstev.
V okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, svetov
krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih podjetij, občinskih skladov in drugih porabnikov sredstev
občinskega proračuna, ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.

2. Delo in izobraževanje članov nadzornega odbora
Člani nadzornega odbora si bodo na podlagi strokovnih znanj, izkušenj in zahtevnosti, ter
razpoložljivega časa, razdelili delovna področja.
Večina nadzorov, ki jih bodo opravili člani nadzornega odbora spada med zelo zahtevne, a jih bodo
člani lahko opravili sami. Za posamezen nadzor bosta določena dva člana, po potrebi trije. V kolikor
bodo člani ocenili, da posamezen nadzor po zahtevnosti presega njihova znanja in izkušnje, bodo v
skladu s 44. čl. Statuta za posamezne posebne strokovne naloge nadzora predlagali občinskemu svetu
imenovanje izvedenca ustrezne stroke.
Člani nadzornega odbora se bodo v letu 2019 udeležili enega izobraževanja, ki ustreza njihovemu
delu.
3. Plan nadzora
I.Polletje



Nadzor nad izvedbo projekta rekonstrukcije mrliške vežice na pokopališču v Pernici (rok
31.12.2019);
Polletni nadzor nad razpolaganjem z občinskim premoženjem v obdobju 1. 7. 2018 - 31. 12.
2018 (rok 30. 6. 2019);
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II. Polletje
 Nadzor JVIZ (rok 31. 12. 2019)
 Polletni nadzor nad razpolaganjem z občinskim premoženjem v obdobju 1. 1. 2019 - 30. 6.
2019 (rok 31. 12. 2019);

4. Izredni nadzori
Poleg naštetih zadev iz letnega programa dela bo nadzorni odbor obravnaval zadeve, ki jih bo prejel
kot pobude, ter jih po potrebi vključil v plan dela;

5. Poročanje
O ugotovitvah pri nadzorovanih subjektih bo nadzorni odbor izdelal poročilo z mnenji, priporočili in
predlogi ukrepov.
Poročilo bo po dokončnosti predloženo nadzorovanemu subjektu, občinskemu svetu in županu, po
potrebi tudi računskemu sodišču in pristojnem ministrstvu. Poročilo bo prav tako objavljeno na
spletni strani Občine Pesnica.
V primeru utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja, ali prekrška, bo nadzorni odbor o svojih
ugotovitvah seznanil pristojni organ pregona.
Nadzorni odbor bo izdelal poročilo o delu za leto 2019, ki ga bo posredoval županu in občinskemu
svetu Občine Pesnica.

Predsednik Nadzornega odbora
Občine Pesnica
Peter Kramberger, l. r.

Vročiti:
 Občinskemu svetu
 V spis
Objaviti:
 https://www.pesnica.si
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