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Zadeva: Predlog Letnega programa nadzora in finančnega načrta za leto 2020   

  

Predsednica Nadzornega odbora Občine Dobrepolje za leto 2020 predlagam predlog Letnega programa 
nadzora, ki vsebuje naslednje preglede:  

1. Pregled ravnanja z nepremičnim premoženjem občine, cilj nadzora je ugotoviti, ali je Občina 
Dobrepolje ravnala skladno z Načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine 

Dobrepolje za leto 2019 in Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti.  

2. Pregled nad vsemi stroški v zvezi s komunalnim opremljanjem Obrtne cone Predstruge, cilj 
nadzora je ugotoviti, ali Konzorcij Predstruge d.o.o. izpolnjuje svoje obveznosti skladno s 

pogodbo, ki jo je sklenil z Občino Dobrepolje in kateri stroški bremenijo občino.  

3. Pregled nad javnim naročilom šolskih avtobusnih prevozov in z njimi povezanih stroškov, cilj 

nadzora je ugotoviti, ali je bil postopek javnega naročila izveden zakonito in če so nastali stroški 
skladni s pogodbo.   

4. Pregled nad izvajanjem pogodbe za gradnjo športne dvorane, cilj nadzora je ugotoviti, ali je sta 

obe pogodbeni stranki izpolnjevali svoje obveznosti iz pogodbe in ali so stroški gradnje skladni 

s pogodbeno vrednostjo.  

  

K tč. 1 Nadzorovana oseba je Občina Dobrepolje, nadzor nad postopkom se izvaja med meseci 

februarjem in marcem 2020.  
K tč. 2 Nadzorovana oseba je Občina Dobrepolje, nadzor nad postopki se izvaja med meseci majem in 

julijem 2020.  

K tč. 3 Nadzorovana oseba je Občina Dobrepolje, nadzor nad postopkom se izvaja med meseci 
avgustom in oktobrom 2020.  

K tč. 4 Nadzorovana oseba je Občina Dobrepolje, nadzor nad postopkom se izvaja po zaključku gradnje.  

  

Nadzor bodo izvajali člani Nadzornega odbora Občine Dobrepolje, za zahtevnejši nadzor pa lahko 

nadzorni odbor ravna skladno z 32. členom Poslovnika Nadzornega odbora Občine Dobrepolje, na 

podlagi katerega lahko posebne strokovne naloge nadzora opravi izvedenec, ki ga na predlog 
nadzornega odbora imenuje občinski svet. Pogodbo z izvedencem sklene župan.  

  

Finančni načrt nadzornega odbora za leto 2020:  

- Za približno 10 sej (4 osnutki poročil, 4 končna poročila o nadzoru in seja za potrditev letnega 

poročila) = 1.359 EUR (9 x 57 EUR + 18 x 47 EUR)  

- Za 4 nadzore = 1.100 EUR (4 x 105 EUR + 8 x 85 EUR)  

- Udeležba predsednice na sejah Občinskega sveta zaradi predstavitve končnih poročil 
posameznih nadzorov, predvidoma za 4 seje = 120 EUR (4 x 30 EUR)  

- Materialni stroški in stroški izobraževanj = 200 EUR  



- Stroški izvedenca = 2.000 EUR  

Ocenjeni skupni stroški za delovanje nadzornega odbora za leto 2019 znašajo 4.779 EUR. V primeru, da 

nadzorni odbor pri svojem delu ne bo potreboval mnenja izvedenca, bodo predvidoma nastali stroški 

delovanja nadzornega odbora v letu 2020 v višini 2.779 EUR, kar je manj od zagotovljenih sredstev v 

proračunu za leto 2020.  

  

  

  

Ana Kaplan Novak l.r.  

Predsednica Nadzornega odbora Občine Dobrepolje  

  

  

  


