Na podlagi 32. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 - uradno prečiščeno
besedilo in 79/16) in 6. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Krško (Uradni list RS, št.
91/99, 91/03 in 33/16) je Nadzorni odbor Občine Krško, na 2. redni seji, dne 19. 2. 2019, sprejel

PROGRAM

DELA

NADZORNEGA ODBORA OBČINE KRŠKO V LETU 2019
I.
Nadzorni odbor Občine Krško bo v letu 2019 izvedel:
−
−
−
−
−
−
−
−

nadaljevanje z nadzorom nezaključenih in zaključek odprtih zadev Nadzornega odbora
iz mandatnega obdobja 2014 - 2018,
nadzor smotrnosti in namenskosti porabe proračunskih sredstev,
nadzor zakonitosti in pravilnosti poslovanja Občine Krško, javnih zavodov in
gospodarskih javnih služb ter ostalih uporabnikov proračunskih sredstev,
nadzor javnih naročil, investicij, tekočih transferov in zadolževanja v Občini Krško,
nadzor ravnanja s premoženjem Občine Krško, zbiranja in porabe prihodkov od
premoženja Občine Krško in dobička javnih podjetij,
pregled poslovnih poročil uporabnikov proračunskih sredstev (javnih podjetij, javnih
zavodov in drugih javnih subjektov),
obravnava morebitnih pisnih pobud in pritožb občanov, naslovljenih na Nadzorni odbor
Občine Krško,
izvajanje drugih nadzorov, po sklepu Nadzornega odbora.
II.

Finančni načrt delovanja Nadzornega odbora za leto 2019:
−
−

Sejnine za udeležbo na sejah Nadzornega odbora, nadomestilo
za opravljene nadzore, izobraževanje
Materialni stroški delovanja
Skupaj:

8.855,00 EUR
1.993,00 EUR
10.848,00 EUR

III.
Izvajalci nadzora:
Praviloma bodo nadzor opravljali člani Nadzornega odbora, za zahtevnejši nadzor pa bo v
zvezi s četrtim odstavkom 32. člena Zakona o lokalni samoupravi in 50. členom Poslovnika
Nadzornega odbora Občine Krško, Nadzorni odbor sprejel sklep o vključitvi izvedenca za
izvedbo nadzora.
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IV.
Poročanje:
Po izvedenih nalogah iz Letnega programa dela bo Nadzorni odbor Občine Krško izdelal
poročilo o delu za leto 2019, ki ga bo posredoval županu in Občinskemu svetu Občine Krško.
Dokončna poročila o nadzorih in letno poročilo bodo objavljeni na spletni strani Občine Krško.
V.
Program dela velja naslednji dan po sprejetju.

Številka: 060-1/2019-O301
Datum: 19. 2. 2019

Janez Kerin, l.r.,
predsednik Nadzornega odbora
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