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ščeni član.

8. člen
Predsednik nadzornega odbora ( v nadaljevanju: NO):

- vodi in organizira delo NO,
- sklicuje in vodi seje NO,
- predstavlja NO,
- predlaga dnevni red za seje NO,
- podpisuje sklepe in zapisnike NO,
- spremlja in skrbi za izvajanje sklepov NO,
- sodeluje z občinskim svetom, županom in občinsko upra-

vo.

III. PRISTOJNOST IN POSTOPEK NADZORA

9. člen
Nadzorni odbor

- opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
- nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občin-

skega proračuna,
- nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih 

sredstev,
- nadzoruje pobiranje javnih dajatev,
- nadzorni odbor prejme letni program nadzora.

Nadzor obsega ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti po-
slovanja pristojnih organov, organov in organizacij porabnikov 
občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javni-
mi sredstvi in občinskim javnim premoženjem ter ocenjevanje 
učinkovitosti in gospodarnosti porabe občinskih proračunskih 
sredstev.

Nadzorni odbor je pri svojem delu dolžan varovati osebne 
podatke ter državne, uradne in poslovne skrivnosti, ki so tako 
opredeljene z zakonom, drugimi predpisi ali akti občinskega sve-
ta in organizacij uporabnikov proračunskih sredstev in spoštovati 
dostojanstvo, dobro ime in integriteto posameznikov.

10. člen
Člani nadzornega odbora opravljajo svoje naloge nepoklicno.
Nadzorni odbor je pri svojem delu neodvisen. Svoje delo 

opravlja v skladu z določbami Zakona o lokalni samoupravi, sta-
tuta Občine Selnica ob Dravi in Poslovnika Nadzornega odbora 
Občine Selnica ob Dravi.

11. člen
Nadzorni odbor lahko za izvajanje posameznih opravil v po-

stopku nadzora angažira zunanje, neodvisne strokovnjake z liste 
možnih strokovnjakov, ki jo sestavi in sprejme nadzorni odbor.

Sklicevanje na mnenje neodvisnega strokovnjaka ne odvezu-
je nadzorni odbor odgovornosti za oblikovanje lastnega mnenja 
oz. ugotovitve.

12. člen
Za izvedbo določenega opravila iz pristojnosti nadzornega 

odbora lahko nadzorni odbor zadolži posameznega člana nadzor-
nega odbora.
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Na podlagi 32. in 32.a člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – 
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), Zakona o integriteti 
in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 - UPB) ter 
52. člena Statuta Občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 35/2017) je 
Nadzorni odbor Občine Selnica ob Dravi na 11. redni seji, dne 
23. marca 2018 sprejel

P O S L O V N I K 
Nadzornega odbora občine Selnica ob Dravi

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta poslovnik ureja organizacijo in način dela nadzornega od-

bora Občine Selnica ob Dravi (v nadaljnjem besedilu: nadzorni 
odbor).

2. člen
Nadzorni odbor uporablja okrogel žig. V sredini žiga je grb 

Občine Selnica ob Dravi, v zgornjem delu žiga je polkrožen na-
pis Občina Selnica ob Dravi, v spodnjem delu žiga pa je polkro-
žen napis nadzorni odbor.

3. člen
Nadzorni odbor opravlja svoje naloge strokovno, pošteno, 

vestno, nepristransko in ugotavlja, če nadzorovani organi delu-
jejo po načelih dobrega gospodarja.

4. člen
Nadzorni odbor mora pri svojem delu varovati uradne in po-

slovne skrivnosti nadzorovanih pravnih in drugih oseb.

5. člen
Udeležba na sejah nadzornega odbora je dolžnost članov, če 

so zadržani morajo to sporočiti predsedniku nadzornega odbora.

6. člen
Vabljeni porabniki sredstev proračuna (sredstev javne pora-

be) in strokovni delavci uprave občine so dolžni prisostvovati oz. 
poročati na sejah nadzornega odbora.

II. ORGANIZACIJA NADZORNEGA ODBORA

7. člen
Delo nadzornega odbora vodi in organizira predsednik nad-

zornega odbora, v njegovi odsotnosti pa od predsednika poobla-
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20. člen
Predstavnik nadzornega odbora prisostvuje in sodeluje na se-

jah občinskega sveta v zadevah iz svoje pristojnosti. O tem je 
dolžan poročati na naslednji seji nadzornega odbora.

IV. OPREDELITEV HUJŠIH KRŠITEV IN 
NEPRAVILNOSTI PRI POSLOVANJU OBČINE

21. člen
Hujše nepravilnosti predstavljajo kršitve predpisov po katerih 

znesek nepravilnosti presega 2% prihodkov iz bilance prihodkov 
in odhodkov zaključnega računa proračuna za preteklo leto, vse 
kršitve zakonskih določil, ki se v zakonu štejejo za prekrške, vsa 
kazniva dejanja in vse nepravilnosti, ki jih člani nadzornega od-
bora opredelijo kot hujše kršitve.

22. člen
Kot hujše kršitve in nepravilnosti iz prejšnjega člena se zlasti 

štejejo naslednje hujše kršitve in nepravilnosti:
- uporaba proračunskih sredstev v nasprotju z nameni, ki so 

določeni s proračunom,
- uporaba državnih sredstev v nasprotju z določili zakona,
- oddaja javnih naročil v nasprotju z zakoni, ki urejajo javna 

naročila oziroma oddaja del brez izvedbe javnega razpisa, 
če bi za njihovo izvedbo potrebno izvesti tak razpis,

- izplačilo proračunskih sredstev v znesku, ki presega s pro-
računom zagotovljena sredstva,

- prodaja ali oddaja finančnega ali stvarnega premoženja v 
nasprotju z zakonodajo in druge kršitve predpisov, ki se po 
presoji nadzornega odbora štejejo za hujše.

V. DELO NADZORNEGA ODBORA

23. člen
Nadzorni odbor dela na rednih sejah. Sejo vodi predsednik, 

ob njegovi odsotnosti ali zadržanosti pa ga nadomešča od pred-
sednika pooblaščeni član nadzornega odbora.

24. člen
Nadzorni odbor veljavno odloča, če je na seji prisotna več kot 

polovica članov odbora.
Odločitev oz. sklep je sprejet, če zanj glasuje večina prisotnih 

članov nadzornega odbora.
Glasovanje na sejah nadzornega odbora je praviloma javno z 

dvigom rok.

25. člen
Predlog dnevnega reda za sejo nadzornega odbora določi 

predsednik. Za tehnično izvedbo mu pomaga občinska uprava.
Na dnevni red se uvrsti točka »predlogi in pobude članov 

nadzornega odbora«.

26. člen
Predsednik povabi na sejo nadzornega odbora pripravljavce 

gradiv oz. predstavnike institucij, ki so predmet nadzora.

13. člen
Nadzorni odbor ima pri izvajanju nadzora naslednja poobla-

stila:
- vpogled v vse listine in dokumente, ki so predmet pregleda,
- zahtevati podatke in gradiva,
- vpogled v finančne načrte in zaključne račune v fazi predlo-

gov in po njihovem sprejetju,
- vsak nadzor in vpogled v listine in dokumente, finančne 

načrte in račune, ki so predmet pregleda, mora biti vnaprej 
napovedan.

14. člen
Nadzorni odbor najmanj enkrat letno poroča občinskemu 

svetu in županu o svojih ugotovitvah in danih priporočilih za od-
pravo nepravilnosti ali izboljšanje poslovanja.

15. člen
Nadzorni odbor je dolžan o svojih ugotovitvah skupaj s pri-

poročili, ki jih posreduje pristojnim uporabnikom proračunskih 
sredstev, na katere se nanašajo, poročati tudi občinskemu svetu 
in županu.

16. člen
V primeru, ko postopek nadzora zahteva temeljitejšo revizijo, 

v katero je potrebno vključiti z zakonom predvideno institucijo, 
nadzorni odbor ustrezno zahtevo predloži občinskemu svetu.

17. člen
Če nadzorni odbor ugotovi, da obstaja utemeljen sum, da je 

bilo storjeno kaznivo dejanje ali prekršek, lahko zahteva uvedbo 
postopka pri pristojnem organu pregona. O tem obvesti občinski 
svet in župana.

18. člen
O svojem delu in ugotovitvah, do katerih pride z izvajanjem 

nadzora nad poslovanjem posameznih opravil in drugih oseb, ob-
vešča nadzorni odbor javnost preko sredstev javnega obveščanja 
ali na tiskovnih konferencah. Za obveščanje je pristojen predse-
dnik nadzornega odbora ali od njega pooblaščeni član.

19. člen
Član nadzornega odbora mora biti pri svojem delu pozoren 

na vsako dejansko ali možno nasprotje interesov in mora storiti 
vse, da se mu izogne. Uradna oseba svoje funkcije ali službe ne 
sme uporabiti zato, da bi sebi ali komu drugemu uresničila ka-
kšen nedovoljen zasebni interes. Vsak član nadzornega odbora se 
mora v primeru suma nasprotja interesov izločiti iz odločanja ali 
nadzorovanja v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju 
korupcije.

Izločitev člana nadzornega odbora v posamezni zadevi lahko 
zahteva tudi nadzorovana oseba. Zahtevo za izločitev mora vlo-
žiti pri nadzornem odboru. V zahtevi je treba navesti okoliščine, 
na katere opira svojo zahtevo za izločitev. O izločitvi odloči nad-
zorni odbor z večino glasov vseh članov.
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34. člen
Nadzorni odbor ima za svoje delovanje v proračunu Občine 

Selnica ob Dravi zagotovljena finančna sredstva. Višino potreb-
nih sredstev oblikuje nadzorni odbor in jo predlaga za vsakoletni 
proračun Občine Selnica ob Dravi.

35. člen
Članom nadzornega odbora pripada nadomestilo za udeležbo 

na sejah nadzornega odbora v skladu s sklepom občinskega sveta 
in v skladu s Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev in 
nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov dru-
gih občinskih organov ter o povračilih stroškov.

36. člen
Predsednik in člani nadzornega odbora so upravičeni do pla-

čila za opravljanje nalog iz 9. člena tega poslovnika v skladu s 
Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah čla-
nov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih 
organov ter o povračilih stroškov.

VI. KONČNE DOLOČBE

37. člen
Poslovnik nadzornega odbora sprejme nadzorni odbor z veči-

no glasov vseh članov nadzornega odbora. 

38. člen
Poslovnik se sprejema po istem postopku kot odlok.

39. člen
Za vprašanja in zadeve delovanje nadzornega odbora, ki niso 

opredeljena s tem poslovnikom se uporabljajo določila poslovni-
ka občinskega sveta, statuta občine in Zakona o lokalni samou-
pravi, če niso v nasprotju s tem poslovnikom.

40. člen
Z dnem uveljavitve tega poslovnika se prekliče Poslovnik 

Nadzornega odbora Občine Selnica ob Dravi pod številko 032-
02-1/99 iz dne 18. oktober 2005.

Ta poslovnik začne veljati naslednji dan po objavi v Medob-
činskem uradnem vestniku.

 Predsednik nadzornega odbora 
Številka: 007-6/2018 2 občine Selnica ob Dravia
Datum: 23.3.2018 Bogdan Kajzer, s.r.

27. člen
Vabilo za sklic seje se z gradivom pošlje članom nadzornega 

odbora praviloma sedem dni pred datumom seje.

28. člen
Zapisnik nadzornega odbora vodi izvoljeni zapisnikar, ki 

vodi tudi evidenco prisotnih članov nadzornega odbora.
Na začetku seje predsednik nadzornega odbora poroča o rea-

lizaciji sklepov prejšnje seje, nato pa nadzorni odbor potrdi zapi-
snik prejšnje seje. Člani imajo pravico dati pripombe k zapisniku 
v pisni ali ustni obliki, ki se zabeležijo v zapisniku seje.

29. člen
Po potrditvi zapisnika prejšnje seje nadzornega odbora se na 

predlog predsednika nadzornega odbora obravnava dnevni red. 
Nadzorni odbor o predlaganem dnevnem redu glasuje. Na dnevni 
red se lahko uvrsti dodatna točka, če je zanjo pripravljeno gradi-
vo za člane nadzornega odbora. O tem nadzorni odbor glasuje. 
Seja poteka po točkah dnevnega reda.

30. člen
Z dnevnega reda se lahko umakne točka, za katero gradivo ni 

dovolj temeljito pripravljeno ali pa ni prisotnega poročevalca. O 
tem nadzorni odbor glasuje.

31. člen
Predsednik nadzornega odbora oblikuje po opravljeni razpra-

vi o posamezni točki dnevnega reda sklep in ga da na glasovanje. 
Predsednik odbora konča sejo, ko so bile obravnavane vse toč-
ke dnevnega reda. Predsednik nadzornega odbora sme prekiniti 
sejo, če meni, da je to potrebno. Prekinjena seja se nadaljuje ti-
stega dne, ki ga določi predsednik.

32. člen
Zapisnik seje nadzornega odbora obvezno vsebuje:

- zaporedna številka seje, datum in kraj seje ter čas začetka in 
zaključka seje ali njene prekinitve,

- navedba prisotnih članov, odsotnih članov (opravičeno ali 
neopravičeno), prisotnost vabljenih na seji, odsotnost va-
bljenih, ostalih morebitnih prisotnih,

- sprejet dnevni red in ugotovitev sklepčnosti,
- poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje in potrditev za-

pisnika,
- potek seje z navedbo poročevalcev ter kratkim povzetkom 

razprave,
- sklepe nadzornega odbora.

33. člen
Originalu zapisnika morajo biti priložena vsa gradiva, ki so 

bila predložena na seji nadzornega odbora. Zapisnik podpišeta 
zapisnikar in predsednik nadzornega odbora (oz. predsedujoči). 
Zapisniki in gradiva nadzornega odbora se do konca mandata 
nadzornega odbora hranijo v strokovni službi občinskega upra-
ve, po izteku mandata pa se predavajo arhivu Občine Selnica ob 
Dravi.


