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NADZORNI ODBOR   
      
Datum: 13. 1. 2017      
Številka: 060-0001/2017-01 
 
Na podlagi 43. člena Statuta Občine Šenčur (Uradni vestnik Gorenjske, št. 2/2011)  
ter  18. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Šenčur (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 17/2011) je Nadzorni odbor Občine Šenčur na svoji 17. seji dne 
12. 1. 2017 sprejel  

 
PROGRAM DELA  

NADZORNEGA ODBORA ZA LETO 2017 
 

 
1. Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Pristojnosti, 

naloge in način dela Nadzornega odbora so opredeljeni v Zakonu o lokalni 
samoupravi, Statutu Občine Šenčur in Poslovniku Nadzornega odbora Občine 
Šenčur. 
V okviru svojih pristojnosti Nadzorni odbor opravlja nadzor nad razpolaganjem 
s premoženjem občine, nadzoruje namembnost in smotrnost porabe 
proračunskih sredstev in nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov 
proračunskih sredstev. 
 

2. Nadzorni odbor v letu 2017 načrtuje naslednji nadzore in druge naloge: 
 
2.1. Nadzor Zaključnega računa proračuna Občine Šenčur za leto 2016 

Zahtevnost: zelo zahteven nadzor 

Nadzorovana oseba: Občina Šenčur 

Predmet nadzora: poslovanje Občine Šenčur 

Obdobje nadzora: leto 2016 

Cilj nadzora: izrek mnenja o zakonitosti in pravilnosti poslovanja 
izvrševanja proračuna in pravilni sestavi Zaključnega računa proračuna 
Občine Šenčur za leto 2016 

Nosilci: določijo se s Sklepom o imenovanju in pooblastilom  

Rok za izvedbo: tretji in četrti kvartal 
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2.2. Nadzor nad sodelovanjem Občine Šenčur z zunanjimi izvajalci za 

pravno in poslovno svetovanje v letih 2015 in 2016 

Zahtevnost: zahteven nadzor 

Nadzorovana oseba: Občina Šenčur 

Predmet nadzora: del poslovanja Občine Šenčur 

Obdobje nadzora: leti 2015 in 2016 

Cilj nadzora: izrek mnenja o zakonitosti in pravilnosti poslovanja ter 
gospodarnosti porabe proračunskih sredstev  

Nosilci: določijo se s Sklepom o imenovanju in pooblastilom 

Rok za izvedbo: drugi in tretji kvartal 
 

2.3. Nadzor nad investicijo: gradnja cestnega odseka Olševek-Tupaliče 
v letu 2016 

Zahtevnost: zahteven nadzor 

Nadzorovana oseba: Občina Šenčur 

Predmet nadzora: del poslovanja Občine Šenčur 

Obdobje nadzora: leto 2016 

Cilj nadzora: izrek mnenja o zakonitosti in pravilnosti poslovanja ter 
gospodarnosti porabe proračunskih sredstev  

Nosilci: določijo se s Sklepom o imenovanju in pooblastilom 

Rok za izvedbo: drugi in tretji kvartal 
 

3. Pregled uresničitve sklepov ter priporočil in predlogov Nadzornega odbora. 

4. Tekoče spremljanje izvajanja proračuna Občine Šenčur za leto 2017. 

5. V skladu z drugim odstavkom 43. člena Statuta Občine Šenčur bo Nadzorni 
odbor obravnaval tudi zadeve, ki jih bo s sklepom določil Občinski svet ali 
župan. Pri tem bo upošteval obremenjenost in strokovno usposobljenost svojih 
članov ter pri svojem delu sprejel le zadeve, ki sodijo v njegovo pristojnost. 

6. Pri izvajanju nadzorov bo Nadzorni odbor upošteval naslednji temeljni 
postopek izvedbe nadzorov: 
- načrtovanje nadzora,  
- pridobitev, preizkušanje in vrednotenje podatkov in informacij, 
- priprava, vrednotenje in sporočanje rezultatov ter dajanje priporočil za 
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izboljšanje poslovanja, 
- spremljanje izvajanja priporočil in ukrepov za izboljšanje poslovanja 

nadzorovane osebe. 

7. Obravnava določenih gradiv posredovanih v razpravo in sprejem Občinskemu 
svetu Občine Šenčur, ki se nanašajo na sistemske rešitve izvajanja nalog 
občine ter na finančno poslovanje občine ali drugih uporabnikov proračunskih 
sredstev občine. 

8. Nadzorni odbor bo spremljal novosti na področju razvoja delovanja lokalnih 
skupnosti, še zlasti pa novosti pri izvajanju nadzora le-teh. 

9.  Člani Nadzornega odbora se bodo po potrebi udeleževali strokovnih 
izobraževanj in usposabljanj. 

10.  Finančni načrt Nadzornega odbora za leto 2017 

Na podlagi 53. člena Statuta Občine Šenčur se sredstva za delovanje 
Nadzornega odbora zagotavljajo v občinskem proračunu na posebni 
proračunski postavki. Za delovanje NO je v letu 2017 v proračunu načrtovanih 
6.520 EUR. 

 
 

 
 
       

Predsednica Nadzornega odbora 

 

            Antonija Pungerčar  

Vročiti: 

- Župan Ciril Kozjek 

- Občinski svet 

- arhiv 

 
 


