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Na podlagi 41. in 52. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) in 12. člena
Poslovnika Nadzornega odbora Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 36/15 in 69/15)
posredujem predlog
PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA NADZORNEGA ODBORA ZA LETO 2016
1. Nadzorni odbor Občine Slovenska Bistrica (v nadaljnjem besedilu: nadzorni odbor) v letu 2016
načrtuje 10 rednih mesečnih sej.
2. Nadzorni odbor načrtuje, da bi v letu 2016 opravil naslednje naloge:
-

obravnava in sprejem poročila dela nadzornega odbora za leto 2015;
nadzor finančnega poslovanja javnih zavodov, katerega ustanoviteljica je Občina Slovenska
Bistrica (pregled finančnih načrtov in zaključnih računov uporabnikov proračunskih sredstev);
pregled proračuna in zaključnega računa proračuna občine;
pregled finančnega poslovanja krajevnih skupnosti, ki še do sedaj niso bile nadzorovane;
pregled dela občinske uprave;
vsaj dva druga nadzora porabe javnih sredstev oziroma zakonitosti delovanja, katerega bo
določil nadzorni odbor tekom leta glede na aktualna dogajanja in informacije iz terena.

Pobudo za vključitev določenih zadev v letni program dela nadzornega odbora lahko podajo Občinski
svet in župan ter občani, ki jih nadzorni odbor upošteva po svoji lastni presoji.
Med letom lahko nadzorni odbor program dela spremeni ali dopolni.
3. Načrtovane naloge bodo opravili člani nadzornega odbora sami. V kolikor se bo izkazalo, da bi
bilo za izvedbo posamezne načrtovane naloge potrebno, bomo, skladno s Statutom Občine
Slovenska Bistrica, povabili po potrebi k sodelovanju ustreznega izvedenca.
4. Nadzorni odbor načrtuje, da bosta župan in občinska uprava poleg strokovne in administrativne
pomoči, zagotovila tudi morebitno potrebno izobraževanja članov nadzornega odbora.
5. Nadzorni odbor bo spremljal tudi novosti na področju nadzora delovanja lokalnih skupnosti ter se
po potrebi aktivno vključeval v dogajanja.
6. Predlog finančnega vrednotenja dela Nadzornega odbora:

Glede na obseg dela nadzornega odbora predlagamo v proračunu občine za leto 2016 (v višini
7.100 EUR) da župan zagotovi potrebna finančna sredstva za delovanje Nadzornega odbora. Vse
je razvidno iz priloženih tabel:

Tabela 1: Plan nadzorov v letu 2016
Zap. nadzori
št.

nadzorovana
oseba

predmet
nadzora

obseg
nadzora

stopnja
cilj
zahtevnosti nadzora

1.

Javni zavod
za šport

direktor

Celotno
Poslovanje
poslovanje
in poraba
javnega
sredstev
zavoda

2.

zaključni
račun

direktor
poslovanje
leto 2015
občinske uprave občine

3.

poslovanje
javnih
3
zavodov

4.

poslovanje
krajevnih
skupnosti

zelo
zahteven

del
direktorji javnih poslovanja leto 2015 in
zavodov
občine,
2016
pogodbe
poslovanje
predsedniki
KS, javna leto 2015 in
krajevnih
naročila,
2016
skupnosti
investicije

Tabela 2: Plan drugih aktivnosti
aktivnosti

predvideni člani NO,
ki bodo sodelovali
Redne seje nadzornega odbora
vsi člani NO
Izredne seje nadzornega odbora
vsi člani NO
Nadzori
vsi člani NO
v skladu s
Udeležba na sejah občinskega sveta
poslovnikom NO
Udeležba članov NO na
izobraževanju ali seminarju po
vsi člani NO
potrebi

Tabela 3: Finančni plan delovanja NO v letu 2016 v EUR
NADZORNI ODBOR
Nagrade in ostali stroški NO
Prispevki na izplačila za opravljanje
funkcije
Materialni stroški nadzornega
odbora
Izobraževanje in literatura

zelo
zahteven

7.100
5.800
600
300
400

zahteven

zahteven

izrek
mnenja o
pravilnosti
delovanja
izrek
mnenja o
pravilnosti
delovanja
izrek
mnenja o
pravilnosti
delovanja
izrek
mnenja o
pravilnosti
delovanja

predvidene ponovitve

10
2
6
po potrebi oziroma po
povabilu župana
1

člani NO, predviden termin
ki bodo
nadzora
sodelovali
vsi člani
NO

januar -marec
2016

vsi člani
NO

maj - junij 2016

vsi člani
NO

september november 2016

vsi člani
NO

september december 2016

Program dela Nadzornega odbora za leto 2016 je bil sprejet in potrjen na 8. seji Nadzornega odbora
Občine Slovenska Bistrica, dne 07. 12. 2015.

Ivan Pristovnik
Predsednik
Nadzornega odbora Občine
Slovenska Bistrica

Vročiti:
- dr. Ivan Žagar, župan Občine Slovenska Bistrica,
- Občinski svet Občine Slovenska Bistrica,
- članom nadzornega odbora,
- spis,tu.

