Na podlagi 46. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št.
2/06 – UPB, 6/13) je Nadzorni odbor občine Velike Lašče na sestanku dne 06.12.2013 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE POSLOVNIKA NADZORNEGA ODBORA
OBČINE VELIKE LAŠČE
1. člen
V Poslovniku Nadzornega odbora Občine Velike Lašče (Uradni list RS, št. 87/1999) se
spremeni 7. člen in se po novem glasi:
»Organi občine in vsi porabniki proračunskih sredstev so nadzornemu odboru dolžni na
njegovo zahtevo predložiti zahtevane podatke, ki so potrebni za opravljanje nadzora in so se
dolžni na vabilo predsednika nadzornega odbora udeležiti sestanka in poročati o zadevah, ki
so predmet nadzora. Kdo od strokovnih delavcev občinske uprave se bo na vabilo predsednika
nadzornega odbora udeležil seje nadzornega odbora, odloči župan; pri drugih porabnikih
proračunskih sredstev pa o tem, kdo se bo udeležil seje nadzornega odbora, odloči zakoniti
zastopnik.«
2. člen
Spremeni se 1. odstavek 8. člena in se po novem glasi:
»Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. V okviru svoje pristojnosti
nadzorni odbor:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine;
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev;
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.«
3. člen
Spremeni se zadnji odstavek 11. člena in se po novem glasi:
»Predsednik nadzornega odbora ali od njega pooblaščeni član se udeleži seje občinskega sveta
takrat, ko občinski svet obravnava dokončno poročilo o opravljenem nadzoru.«
4. člen
Črta se 2. odstavek 13. člena.
5. člen
Spremeni se drugi stavek 18. člena in se po novem glasi:
»Nadzorni odbor odloča o sprejemu zapisnika prejšnje seje v okviru dnevnega reda seje.«
6. člen
Spremeni se 23. člen in se po novem glasi:
»Nadzorni odbor opravlja nadzor nad poslovanjem pravnih in drugih oseb v obliki nadzorov,
ki so sestavni del letnega programa dela. V kolikor med letom sklene opraviti dodaten nadzor,

dopolni letni program dela. V letnem programu dela se lahko določijo pravne in druge osebe,
pri katerih bo izveden nadzor, vsebina, obseg, kraj in čas izvedbe posameznega nadzora.
Pri določanju letnega programa nadzorni odbor odloča tudi o morebitnih predlogih po uvedbi
nadzora, ki jih predlagata župan ali občinski svet. Z letnim programom nadzorni odbor
seznani občinski svet in župana.«
7. člen
Spremeni se drugi odstavek 24. člena in se po novem glasi:
»Za vprašanja, ki se nanašajo na postopek nadzora se smiselno uporabljajo določbe Pravilnika
o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/09), ki je tudi
postopkovni predpis.«
8. člen
Spremeni se 25. člen in se po novem glasi:
»Nadzorni odbor lahko imenuje izvedenca za opravljanje posameznih strokovnih nalog
nadzora. K odločitvi o izvedencu da soglasje občinski svet.
Na izbiro izvedenca ni mogoč ugovor.
Za izvedbo določenega opravila iz pristojnosti nadzornega odbora lahko nadzorni odbor
pooblasti posameznega člana oziroma v ta namen oblikovano delovno skupino.«
9. člen
Spremeni se drugi odstavek 27. člena in se po novem glasi:
»Na sklep o izvedbi nadzora ni mogoč ugovor.«
10. člen
Spremeni se 29. člen in se po novem glasi:
»O izvajanju posameznih nalog nadzora ter o svojih ugotovitvah, ocenah in mnenjih v
postopku nadzorovanja pripravi nadzorni odbor osnutek poročila. Osnutek poročila ni
informacija javnega značaja in vsebuje naslednje sestavine: naslov, kratek povzetek, osnovne
podatke o nadzoru (ime nadzornega odbora, ime organa, v katerem se opravlja nadzor, kaj se
nadzoruje, datum nadzora), uvod ter ugotovitveni del o razkritih napakah oziroma
nepravilnostih pri nadzoru z navedbo predpisov, ki so bili kršeni.
Osnutek poročila pošlje nadzorni odbor v pregled nadzorovanemu organu, ki ima pravico v
roku petnajst dni od prejema osnutka poročila o nadzoru odgovoriti na posamezne navedbe
(odzivno poročilo).
Odzivno poročilo vsebuje mnenja, pripombe in pojasnila nadzorovanega organa za vsako
posamezno ugotovitev iz osnutka poročila, pri kateri se ugotovijo kršitve predpisov. Če
nadzorovani organ razpolaga z listinskimi dokazi, jih priloži odzivnemu poročilu.

Na podlagi osnutka poročila in odzivnega poročila nadzorovanega organa pripravi odbor
poročilo s priporočili in predlogi. Poročilo je dokončni akt odbora in mora biti v naslovu
poročila kot tako navedeno.«
11. člen
Doda se nov 30. člen, ki se glasi:
»Član nadzornega odbora mora biti pozoren na vsako dejansko ali možno nasprotje interesov
in mora storiti vse, da se mu izogne.
Če z drugim zakonom ni določeno drugače, mora član nadzornega odbora, ki ob nastopu
službe ali funkcije ali med njenim izvajanjem, ugotovi nasprotje interesov ali možnost, da bi
do njega prišlo, o tem takoj pisno obvestiti svojega predstojnika, če predstojnika nima, pa
komisijo. Ob tem mora takoj prenehati z delom v zadevi, v kateri je prišlo do nasprotja
interesov, razen, če bi bilo nevarno odlašati.
Predstojnik oziroma komisija o obstoju nasprotja interesov odločita v 15 dneh in s svojo
odločitvijo takoj seznanita člana nadzornega odbora.
Če je na podlagi izvedenega postopka ugotovljeno nasprotje interesov, predstojnik oziroma
komisija s tem seznani pristojni organ ali delodajalca in mu določi rok, v katerem jo je dolžan
obvestiti o sprejetih ukrepih.
Če predstojnik oziroma komisija ugotovi, da je član nadzornega odbora v obravnavani
situaciji vedel oziroma bi moral in mogel vedeti, da obstaja nasprotje interesov, vendar je
kljub temu ravnal v nasprotju z določbami o preprečevanju nasprotja interesov, predstojnik
oziroma komisija o tem obvesti druge pristojne organe.
Izločitev člana nadzornega odbora lahko zahteva tudi nadzorovana oseba in sam član
nadzornega odbora. Zahtevo za izločitev mora vložiti pri nadzornem odboru. V zahtevi je
potrebno navesti okoliščine, na katere opira svojo zahtevo za izločitev. O izločitvi odloči
nadzorni odbor z večino glasov vseh članov.«
12. člen
Spremembe Poslovnika občinskega sveta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
glasilu Občine Velike Lašče.
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