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II.7) 
 
 
 

V skladu s 30 členom Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 03/07, 107/10 in 
32/12 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 27/14), vam v prilogi pošiljam v 
obravnavo  
 
 
 

PROGRAM DELA NADZORNEGA ODBORA OBČINE GORJE 
ZA LETO 2016 

 
 
 

Kot predstavnik predlagatelja bo na seji sodelovala Metka Bobič, predsednica Nadzornega 
odbora Občine Gorje. 

 

Predlog sklepa: 
Občinski svet Občine Gorje se je seznanil s Programom dela Nadzornega odbora Občine Gorje 
za leto 2016. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Peter Torkar 
Župan Občine Gorj
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PROGRAM DELA NADZORNEGA ODBORA ZA LETO 2016 

 

I. Uvod 

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

naloge in način dela Nadzornemu odboru določa Zakon o lokalni samoupravi, Statut občine 

Gorje in Poslovnik o delu Nadzornega odbora.  

 

V okviru svoje pristojnosti Nadzorni odbor opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem 

občine, nadzoruje namembnost in smotrnost porabe proračunskih sredstev in nadzoruje finančno 

poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.  

 

Nadzor vsebuje ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti poslovanja pristojnih organov, organov in 

organizacij porabnikov občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi 

in občinskim javnim premoženjem ter ocenjevanje učinkovitosti in gospodarnosti porabe 

občinskih proračunskih sredstev. 

 

Na podlagi določil Statuta Občine Gorje je Nadzorni odbor dolžan sprejeti letni program 

nadzora, s katerim seznani občinski svet in župana. Letni program nadzora je tudi podlaga za 

zagotovitev potrebnih sredstev za delo Nadzornega odbora v proračunu občine za posamezno 

leto.  

 

II. Načrt izvedbe nadzorov v letu 2016 

Nadzori, ki jih opravlja Nadzorni odbor so redni in izredni.  

 

Redni nadzori so v letnem programu dela določeni po področjih nadzora z opredelitvijo področja 

nadzora in terminskim načrtom njegove izvedbe.  

 

Izredni nadzori v letnem programu dela niso konkretno opredeljeni. Tovrstni nadzori se bodo 

opravili na podlagi sklepov, ki jih bo Nadzorni odbor sprejel naknadno na podlagi predlogov 

članov nadzornega odbora. 

 

Pri izvajanju nadzorov bo Nadzorni odbor upošteval naslednji temeljni postopek izvedbe 

nadzora: 

- načrtovanje nadzora, 

- preizkušanje, preiskovanje in vrednotenje podatkov in informacij, 

- sporočanje rezultatov in dajanje priporočil za izboljšanje poslovanja, 

- spremljanje popravnih ukrepov in poslovanja nadzorovane osebe. 

 

Program nadzorov v letu 2016: 

 

1. Nadzor Zaključnega računa proračuna občine Gorje za leto 2015 

Rok izvedbe: prvo polletje 2016 

Nosilci: člani Nadzornega odbora 
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2. Letni nadzor razpolaganja z občinskim premoženjem v letu 2015 

Rok izvedbe: prvo polletje 2016 

Nosilci: člani Nadzornega odbora 

 

3. Pregled Proračuna Občine Gorje za leto 2016 

Rok izvedbe: drugo polletje 2016 

Nosilci: člani Nadzornega odbora 

 

4. Seznanitev s finančnim poslovanjem posrednih proračunski uporabnikov za leto 2015 

Rok izvedbe: prvo polletje 2015 

Nosilci: člani Nadzornega odbora 

 

5. Spremljanje poslovanja občine 

Rok izvedbe: kontinuirano izvajanje 

Nosilci: člani Nadzornega odbora 

 

6. Spremljanje izvrševanja priporočil predhodnih nadzorov 

Rok izvedbe: kontinuirano izvajanje 

Nosilci: člani Nadzornega odbora 

 

7. Poleg izvajanja načrtovanih nadzorov, se v program lahko vključi tudi druge nadzore na predlog 

posameznih članov Nadzornega odbora, na podlagi naknadnega sklepa Nadzornega odbora. 

 

III.  Sprejem odločitev v zvezi z delom nadzornega odbora 

Nadzorni odbor bo v letu 2016 poleg opravljanja nalog nadzora sprejemal tudi druge odločitve, 

potrebne za nemoteno delo odbora. Pripravljal bo poročila o opravljenih nadzorih in poročal 

Občinskemu svetu o svojem delu. 
 

IV.  Druge aktivnosti 

V skladu s potrebami se bodo predsednik Nadzornega odbora oz. člani Nadzornega odbora 

udeleževali sej Občinskega sveta. V skladu s potrebami se bodo člani Nadzornega odbora 

udeleževali seminarjev namenjenih članom nadzornih svetov občin. 

 

V. Seje nadzornega odbora 

Število in vsebina sej, izvedba nadzorov ter poročanja Nadzornega odbora na seja Občinskega 

sveta, bo prilagojena izvedbi zgoraj navedenih aktivnosti. Tako je v letu 2016 predvidenih šest 

sej,  tri izvedbe nadzora in trikratno poročanje Občinskemu svetu o opravljenih nadzorih. 
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VI.  Finančni načrt 

Potrebna sredstva za izvedbo načrtovanih aktivnost Nadzornega odbora v leto 2016: 

Vrsta izdatka v EUR 

sejnine za udeležbo na sejah Nadzornega odbora  2.968,00 

sejnine za opravljeni nadzor 1.482,00 

poročanje na sejah 370,00 

izobraževanje (udeležba na seminarjih) 230,00 

potni stroški 50,00 

SKUPAJ 5.100,00 

 

 

 

 

 Predsednica Nadzornega odbora 

Metka Bobič 

 

 


