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          Občinski svet

Številka:    0324-1/2015
Datum:      18.03.2015

LETNI PROGRAM DELA NADZORNEGA ODBORA 

OBČINE SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH

ZA LETO 2015

PREDLAGATELJ: Nadzorni odbor Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

PRIPRAVIL: Nadzorni odbor Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah



Nadzorni odbor

Številka: 0324-1/2015

Datum: 12.03.2015

Na podlagi 41. člena Statuta občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (MUV, št. 22/10 in 12/14) in 9.

člena Poslovnika nadzornega odbora občine Sveta Trojica v Slov.  gor.  (Uradno glasilo  Slovenskih

občin št. 32/2014) nadzorni odbor predlaga

L E T N I  P R O G R A M  D E L A 
 N A D Z O R N E G A  O D B O R A  Z A  L E T O  2015

Nadzorni  odbor  občine  Sveta  Trojica  v  Slov.  gor.  bo  v  letu  2015  delal  v  skladu  s  Poslovnikom

nadzornega odbora občine Sv. Trojica v Slov. gor. (Uradno glasilo Slovenskih občin št. 32/2014).

V skladu z določili 41. člena Statuta občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah bo nadzorni odbor v

letu 2015 izvedel sledeče nadzore: 

1. nadzor zaključnega računa proračuna občine Sv. Trojica v Slov. gor. in finančnih načrtov ter

zaključnih  računov  uporabnikov  proračunskih  sredstev  (javnih  zavodov,  javnih  podjetij  in

drugih) za leto 2014; 

2. nadzor namenskosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev na kontu 411516- Kanalizacija

in ČN Zg. Senarska;

3. nadzor namenskosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev na kontih:

• 402002-Financiranje domskega varstva invalidov,

• 402005-Družinski pomočniki in izplačila družinskim pomočnikom,

• 402001-Regresiranje domskega varstva v domovih ostarelih,

• 402902-Plačilo podjemnih pogodb;

4. nadzor namenskosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev na kontih:

• 411303-Zimska služba (pluženje in posipavanje),

• 411302-Tekoče vzdrževanje občinskih cest,

• 411304 (podkonto 420804)-Modernizacije in rekonstrukcije cest, 

• 400701-Sofinanciranje gasilskega društva PGD Sveta Trojica in

• 401611-Sodna poravnava Leskovar.
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V skladu s 41. členom Statuta občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah nadzorni odbor samostojno

določa svoj  program dela,  ki vsebuje letni  nadzorni  program in predlog finančnega načrta,  ki ju v

mesecu decembru koledarskega leta predloži županu. Nadzorni odbor mora vsako proračunsko leto

izvesti nadzor:

− proračuna in zaključnega računa proračuna občine,

−  finančnih načrtov in zaključnih računov uporabnikov proračunskih sredstev (javnih zavodov, javnih

podjetij in drugih).

Nadzorni odbor lahko začne postopek nadzora le, če je tak nadzor določen v nadzornem programu.

Če  nadzorni  odbor  želi  izvesti  nadzor,  ki  ni  vključen  v  nadzorni  program,  mora  najprej  dopolniti

nadzorni program. Dopolnitev nadzornega programa posreduje županu in občinskemu svetu. Enako

velja za spremembo nadzornega programa. Dopolnitev in sprememba nadzornega programa mora biti

obrazložena. Nadzorni odbor mora posredovati letno poročilo o svojem delu županu in občinskemu

svetu do konca meseca januarja koledarskega leta za preteklo leto.

Nadzorni odbor mora sodelovati z županom in občinskim svetom ter drugimi organi občine in njenih

ožjih delov, organi uporabnikov občinskih proračunskih sredstev in drugimi osebami.

Predsednik ali od njega pooblaščen član nadzornega odbora se mora udeležiti seje občinskega sveta,

ko obravnava predlog proračuna in druge zadeve, za katere nadzorni odbor oceni, da so pomembne

za njegovo delo.

V  skladu  z  42.  členom  Statuta  občine  Sveta  Trojica  v  Slovenskih  goricah  nadzorni  odbor  lahko

opravlja  neposredni  nadzor  na  občini  in  pri  občinskih  organih.  Nadzorni  odbor  preverja  finančno

poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev (javnih podjetij,  javnih zavodov in drugih) na podlagi

preverjanj poslovnih poročil  in zaključnih računov ter sklenjenih pogodb med občino in uporabnikom

proračunskih sredstev in po potrebi druge pridobljene dokumentacije. Nadzorni odbor pred nadzorom

obvesti  o  nadzoru  župana  in  odgovorno  osebo  uporabnika  proračuna.  V  postopku  nadzora  so

odgovorni in nadzorovane osebe dolžni nadzornemu odboru predložiti  vso potrebno dokumentacijo,

sodelovati v postopku nadzora, odgovoriti na ugotovitve in dajati pojasnila.

Praviloma bodo nadzor  opravljali  člani  nadzornega odbora,  za  zahtevnejši  nadzor  pa bo nadzorni

odbor, v skladu s 3. odstavkom 51. člena Statuta občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah in 21.

členom Poslovnika nadzornega  odbora  Sveta  Trojica v  Slovenskih  goricah,  povabil  k  sodelovanju

ustrezne strokovne izvedence.

Nadzorni  odbor  načrtuje,  da  bosta  župan  in  občinska  uprava  poleg  strokovne  in  administrativne

pomoči  v  skladu  z  51.  člena  Statuta  občine  Sveta  Trojica  v  Slovenskih  goricah,  zagotovila  tudi

minimalno obliko izobraževanja vseh članov nadzornega odbora. 
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Konec leta bo nadzorni odbor izdelal poročilo o svojem delu in ga posredoval županu in občinskemu

svetu v pregled.

Predsednica nadzornega odbora

Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Lilijana Kšela, univ.dipl.ekon.

Vročiti:

• člani Nadzornega odbora,

• Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah, župan,

• Občinski svet Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah,

• v spis.
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