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OBČINSKI SVET 

OBČINE RADLJE OB DRAVI 

 

 

ZADEVA: 

 

OBRAVNAVA POROČIL NADZORNEGA ODBORA O IZVEDENIH 

NADZORNIH PREGLEDIH V LETU 2020 ZA LETO 2019 

 

PREDLAGATELJ: mag. Alan BUKOVNIK, župan 

 

GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska uprava Občine Radlje ob Dravi, Urad za splošne 

zadeve in razvoj 

Nadzorni odbor Občine Radlje ob Dravi 

 

POROČEVALEC: Marjan ŠOL, predsednik Nadzornega odbora Občine Radlje ob 

Dravi 

 

PREDLOG 

OBRAVNAVAL: 

 

/ 

PRAVNA PODLAGA: 

 

 

 

 

 

32. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – 

uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 

14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 

80/20 – ZIUOOPE), Statut Občine Radlje ob Dravi (MUV, štev. 

28/2016, 35/2017, 11/2019), Poslovnik Nadzornega odbora 

Občine Radlje (MUV, št. 31/2020). 

 

OCENA STANJA IN 

RAZLOGI ZA SPREJEM:  

Nadzorni odbor v okviru svoje pristojnosti ugotavlja zakonitost in 

pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, 

krajevnih skupnosti javnih zavodov, javnih podjetij ter drugih 

porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih 

oseb, ki razpolagajo z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim 

premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe 

občinskih sredstev. 

 
 

 

OBRAZLOŽITEV:  

 

Nadzorni odbor Občine Radlje ob Dravi je na 10. seji, dne 

3.6.2020 sprejel Plan dela nadzornega odbora za leto 2020, v 

skladu s katerim je opravil nadzorne preglede nadzorovanih 

oseb ter izdelal o svojih ugotovitvah, ocenah in mnenjih poročilo 

s priporočili in predlogi. Predlog poročila nadzorni odbor pošlje 

nadzorovani osebi, ki ima pravico v roku petnajst dni od 

prejema predloga poročila vložiti pri nadzornem odboru 

ugovor.  



 

Dokončno poročilo pošlje nadzorni odbor nadzorovani osebi, 

občinskemu svetu in županu, po potrebi pa tudi računskemu 

sodišču. 

Poročilo o nadzoru mora vsebovati vse obvezne sestavine v 

skladu z pravilnikom o obveznih sestavinah poročila 

nadzornega odbora. 

 

Občinski svet, župan in organi porabnikov občinskih 

proračunskih sredstev so dolžni obravnavati končna poročila 

nadzornega odbora in v skladu s svojimi pristojnostmi upoštevati 

priporočila in predloge nadzornega odbora. 

 

V skladu z določili Statuta Občine Radlje ob Dravi in Poslovnika 

NO Občine Radlje ob Dravi občinski svet obravnava dokončna 

poročila o izvedenih nadzornih pregledih Nadzornega odbora 

Občine Radlje ob Dravi. Poročila oz. ugotovitve predstavi 

predsednik nadzornega odbora. 

 

 

MNENJE STROKOVNE 

SLUŽBE: 

 

Pripravljeno gradivo je skladno z zakonodajo ter na vsebino 

nimamo pripomb. 

 

OCENA FINANČNIH 

POSLEDIC: 

Ni predvidenih finančnih posledic na Proračun Občine Radlje 

ob Dravi. 

 

PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi je seznanjen s poročilom 

Nadzornega odbora Občine Radlje ob Dravi o izvedenih 

nadzornih pregledih v letu 2020 za leto 2019. 

 
 

Pripravila: 

Maja KOŠIR, višja svetovalka 

 

Pregledala: 

mag. Katja BURJA KOTNIK, Vodja Urada za splošne zadeve in razvoj 
 

 

              mag. Alan BUKOVNIK 

              ŽUPAN 

 
 

 

Priloga: 

 Dokončna poročila o opravljenem nadzoru za leto 2019 (6x) 
















































































