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ZADEVA: Program dela Nadzornega odbora Občine Logatec za leto 2017
Nadzorni odbor Občine Logatec (v nadaljevanju: nadzorni odbor) je na podlagi prvega odstavka 41.
člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice, št. 1-2/14-UPB; v nadaljevanju: statut) na svoji 16. redni
seji dne 31.01.2017 sprejel naslednji:

PROGRAM DELA
za leto 2017
Nadzorni odbor lahko vsako proračunsko leto izvede nadzor celotnega ali posameznih delov:
- proračuna in zaključnega računa proračuna občine,
- finančnih načrtov in zaključnih računov ožjih delov 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, ga mora najprej dopolniti.
Dopolnitev nadzornega programa se posreduje županu in občinskemu svetu. Enako velja za
spremembo nadzornega programa. Dopolnitev in sprememba nadzornega programa mora biti
obrazložena.
Nadzorni odbor samostojno določa svoj program dela, ki ga mora v skladu s prvim odstavkom 41.
člena statuta predložiti županu. Upoštevajoč dejstvo, da mora, kot je določeno v tretjem odstavku
istega člena, dopolnitev oziroma spremembo predložiti županu in občinskemu svetu, pa tudi
občinskemu svetu.
Program dela za leto 2017 vsebuje letni nadzorni program in predlog finančnega načrta. V letnem
nadzornem programu nadzorni odbor navede: nadzor, nadzorovanca, predmet nadzora, časovni
okvir nadzora in datum končnega poročila.
Za opravljeno delo imajo predsednik in člana nadzornega odbora pravico do plačila v skladu s
Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega
sveta in članov drugih občinskih organov (Logaške novice, št. 3/2013). Izvedencu in drugim
strokovnjakom pripada plačilo, ki se določi v pogodbi o delu ali avtorski pogodbi, ki jo sklene župan.
Za delo izvedenca se plačilo določi na podlagi pravilnika o tarifi za sodne izvedence.
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LETNI NADZORNI PROGRAM
za 2017
LETNI NADZORNI PROGRAM

Nadzorovanec

31. 12. 2017
31. 12. 2017







Nadzor namenskosti in smotrnosti porabe
sredstev v letu 2016
pregled tržnih dejavnosti knjižnice

Pregled pogodbenih razmerij za
opravljanje zimske službe
Pregled izvajanja pogodb

30.4.2017

Drugo polletje 2017

Nadzor nad porabo proračunskih sredstev v
letu 2016 v izžrebani KS.

30.9.2017

Preverjanje skladnosti realizacije z veljavnim
proračunom (nedovoljene prekoračitve,
nesorazmerna odsto-panja indeksov);
namenskost in smotrnost porabe;
pregled pripadajočih obrazložitev
zaključnega računa in njihova skladnost z
dejanskim stanjem;

Prvo polletje 2017

Izžrebana KS
Knjižnica Logatec
Komunalno podjetje
Logatec



Datum
končnega
poročila

Drugo polletje 2017

Poslovanje KS
(izbrana bo z
žrebom)
Poslovanje Knjižnice
Logatec v letu 2016




Časovni
okvir
nadzora

Drugo polletje
2017

Predmet nadzora



Pregled pogodbenih
razmerij za opravljanje
zimske službe

Nadzor ZR Občine
Logatec za leto 2016

Nadzor

Občina Logatec

I.



Celoten pregled projekta

30.9.2017



Pregled izračuna cene komunalnih
storitev
Pregled pripadajoče dokumentacije in
postopkov

30.06.2017



30.9.2017

Pregled postopkov pri dodeljevanju
pomoči v kmetijstvu - državne pomoči.

Drugo polletje 2017

Občina Logatec
Občina Logatec, KPL
Občina Logatec, KPL

II.



Drugo polletje 2017

Dodeljevanje pomoči
kmetom
Pregled projekta
Čistilna naprava Laze
Izračun cene komunalnih
storitev v Občini Logatec
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Prvo polletje 2017
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FINANČNI NAČRT

V skladu z 52. členom statuta se sredstva za delo nadzornega odbora zagotavljajo v
občinskem proračunu v posebni proračunski postavki na podlagi letnega programa dela in
finančnega načrta nadzornega odbora. Za porabo sredstev župan določi skrbnika.
Za leto 2017 predlagam, upoštevajoč priporočilo, da je treba znižati odhodke na vseh
področjih proračunske porabe, za dejavnost nadzornega odbora sredstva v višini 2.500,00
EUR. V tej kvoti so predvideni materialni stroški in tudi nadomestilo za nepoklicno
opravljanje funkcije.
Predsednica Nadzornega odbora
mag. Klavdija Kenk Šabić, l.r.

Vročiti:
- Občinski svet Občine Logatec
- Župan Občine Logatec

