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Na podlagi 4. odstavka 41. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) 

Nadzorni odbor Občine Slovenska Bistrica podaja 

 

                      LETNO POROČILO O DELU NADZORNEGA ODBORA ZA LETO 2015 

 

1. POROČILO O DELU 

Dne, 30.03. 2015 se je Nadzorni odbor konstituiral in pričel s svojim delom. Nadzorni odbor 

se je sestal 8 (osem) krat na rednih sejah, ki so bile sklicane od aprila do decembra 2015. V 

tem času je Nadzorni odbor sprejel naslednje akte: 

- Poslovnik o delu nadzornega odbora občine Slovenska Bistrica, ki je bil predhodno 

dan v pregled strokovni službi Vlade RS za lokalno samoupravo in je bil sprejet na 3. 

redni seji Nadzornega odbora, ki je bila 14.05.2015, 

- Program dela Nadzornega odbora s prilagojenim finančnim načrtom za leto 2015, ki je 

bil sprejet na 2. redni seji NO,  dne, 14.04.2015, 

- Sklep o izvedbi nadzora Zaključnega računa proračuna Občine Slovenska Bistrica z 

dne, 04.05.2015, 

- Sprejem administrativnih popravkov Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine 

Slovenska Bistrica, dne, 15.09.2015, 

- Pripravil osnutek poročila in ga posredoval nadzorovanim strankam dne, 15.10.2015, 

- Pripravil končno poročilo na podlagi odzivnih poročil in ga posredoval  županu in OS, 

dne, 02.11.2015, 

- Pripravil in sprejel letni program dela za leto 2016 dne, 07.12.2015. 

 

2. UGOTOVITVE 

Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Nadzorni 

odbor ima v skladu s Statutom Občine Slovenska Bistrica in z Zakonom o lokalni 

samoupravi  naslednje pristojnosti:  

– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,  

– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,  

– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.    
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Nadzorni odbor je v okviru svojih pristojnosti v letu 2015 ugotavljal zakonitost in 

pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, svetov krajevnih skupnosti, 

javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev 

občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in 

občinskim premoženjem ter ocenjeval učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih 

javnih sredstev. 

Člani nadzornega odbora niso imeli težav pri pridobivanju podatkov in listin s strani 

nadzorovanih oseb. 

 

Pri opravljanju nadzora se je občutno povečala organiziranost in sodelovanje z občinsko 

upravo, predvsem s koordinacijo direktorja občinske uprave. 

 

3. PREDLOGI IN PRIPOROČILA ZA IZBOLJŠANJE POSLOVANJA 

 

Pri pregledani dokumentaciji ugotavljamo, da se veliko določb iz pogodbenih obveznosti ni 

upoštevalo, zato predlagamo, da se pogodbe pripravijo tako, da je določbe možno upoštevati, 

saj so drugače  brezpredmetne.  

Zaradi zastaralnih rokov je potrebno pravočasno uporabiti vsa  razpoložljiva pravna sredstva. 

Prav tako je potrebno dosledno spoštovanje Odlokov in drugih splošnih aktov Občine 

Slovenska Bistrica. 

S tem, ko naročnik oziroma občina vrednost predmeta naročanja ni preverila na trgu,  obstaja 

tveganje za neučinkovito in negospodarno rabo proračunskih sredstev pri oddaji  dela za 

urejanje in vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti v mestu Slovenska Bistrica z neposredno 

pogodbo po «principu in house«.  

Predlagamo, da občina v obliki raziskave na trgu preveri cene in jih primerja z »in house«  

izvajalcem ali pa se temu dvomu izogne z objavo javnega razpisa. S tem bo ravnala skladno s 

tretjo alinejo 8. točke 17. člena ZJN-2.  

Vsi ti predlogi in druga priporočila so bila dana ob zadnjem končnem poročilu Nadzornega 

odbora Občine Slovenska Bistrica in predlagamo, da se pri nadaljnjem delu upoštevajo. 

 

                                                                                                                   

Ivan PRISTOVNIK, l.r. 

predsednik Nadzornega odbora 

 

 

 

 


