Na podlagi 44. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/2007,
33/2010) ter 15. do 19. člena Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Šmarješke
Toplice, Nadzorni odbor Občine Šmarješke Toplice sprejme
LETNI PROGRAM DELA NADZORNEGA ODBORA
Nadzorni odbor v začetku vsakega koledarskega leta sprejme letni program dela za tekoče
leto, ki se ga objavi na spletni strani Občine Šmarješke Toplice.
V kolikor bo nadzorni odbor želel obravnavati zadeve, ki niso vključene v letni program dela,
mora najprej dopolniti letni program dela. Enako velja za spremembo letnega progama dela.
Dopolnitev in sprememba letnega programa dela morata biti obrazložena in objavljena na
spletni strani Občine Šmarješke Toplice.
Nadzorni odbor ima tri člane, zato o stvareh odloča kot kolektivni organ. Interesna področja,
o katerih nadzorni odbor odloča so praviloma: proračunski prihodki, zavodi družbenih
dejavnosti, javna podjetja, investicije, plače in zaposlenost, vaški odbori, če so ustanovljeni in
drugi odhodki.
Nadzorni odbor Občine Šmarješke Toplice za proračunsko leto 2018 predlaga naslednji letni
program dela:



Zaključni račun proračuna občine za leto 2017 (po obravnavi in sprejemu na
Občinskem svetu);
Pregled realizacije januar – junij za leto 2018 (julij; občinska uprava s poročilom
seznani Nadzorni odbor po pošti);


Po opravljenem pregledu nadzorni odbor pripravi predlog poročila, v katerem so navedeni
nadzorovana oseba, odgovorna oseba, predmet pregleda, ugotovitve, ocene in mnenja ter
morebitna priporočila in predlogi ukrepov. Pisno poročilo pripravi član nadzornega odbora, ki
ga na predlog predsednika zadolži nadzorni odbor.
Poročilo mora vsebovati vse obvezne sestavine in obliko v skladu z zakoni in predpisi, ki
urejajo obvezne sestavine in obliko osnutka poročila nadzornega odbora občine.
Predlog osnutka poročila nadzorni odbor pošlje nadzorovani osebi, ki ima pravico vložiti
odzivno poročilo pri nadzornem odboru v roku petnajst dni od prejema predloga osnutka
poročila. Odzivno poročilo mora vsebovati mnenja, pripombe in pojasnila nadzorovane osebe
za vsako posamezno ugotovitev iz osnutka poročila, pri kateri se ugotovijo kršitve predpisov.
Na podlagi osnutka poročila in odzivnega poročila nadzorovane osebe pripravi nadzorni
odbor poročilo s priporočili in predlogi. Poročilo s priporočili in predlogi je dokončni akt
nadzornega odbora, kar mora biti jasno navedeno v njegovem naslovu.
Če nadzorovana oseba ne posreduje odzivnega poročila, postane osnutek poročila
dokončno poročilo s priporočili in predlogi.
Dokončno poročilo s priporočili in predlogi mora vsebovati enake sestavine kot osnutek
poročila ter priporočila in predloge. Vsebovati mora vse obvezne sestavine in obliko v skladu

z zakoni in predpisi, ki urejajo obvezne sestavine in obliko poročila nadzornega odbora
občine. Pri opisu posamezne ugotovitve o nepravilnostih je treba navesti odgovore
nadzorovane osebe iz odzivnega poročila. V poročilu s priporočili in predlogi mora biti
razvidno, katera pojasnila iz odzivnega poročila nadzorovane osebe je nadzorni odbor
upošteval v posameznem ugotovitvenem delu.
Dokončno poročilo nadzorni odbor posreduje nadzorovani osebi in, v kolikor je nadzorovana
oseba občina, se posreduje dokončno poročilo županu. Dokončno poročilo, ki je bilo
izkazano vročeno nadzorovani osebi, je potrebno objaviti na spletni strani Občine Šmarješke
Toplice.
Če nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotovi hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti
pri poslovanju občine, ki so opredeljene v poslovniku, mora o teh kršitvah v roku petnajst dni
od dokončnosti poročila obvestiti pristojno ministrstvo in računsko sodišče.
Če nadzorni odbor pri pregledu ugotovi, da obstaja utemeljen sum, da je nadzorovana oseba
ali odgovorna oseba storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovitve
posredovati pristojnemu organu pregona.
Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja, priporočila in predloge nadzornega
odbora. Občinski svet, župan in organi uporabnikov občinskih proračunskih sredstev so
dolžni obravnavati dokončna poročila nadzornega odbora in v skladu s svojimi pristojnostmi
upoštevati priporočila in predloge nadzornega odbora.
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