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Na podlagi 39. člena Statuta občIne Vodice (Uradno glasilo občine Vodice, št.7/2oL4| in Ĺ2,
člena Poslovnika Nadzornega odbora občine Vodice (Uradno g|asilo občine Vodice, št.
LolzoLs|je Nadzorni odbor občine Vodice na svojl 13. seji, dne 6' LŻ.2oL7 potrdil

PROGRAM DELA NADZORNEGA ODBORA ZA LETO 2018

TETNINADZORNI PROGRAM

Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti:
opravlja nadzor nad razpolaganjern s premoženjem občine,
nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev,
ocenjuje učinkovitost !n gospodernost porabe proračunskih sredstev,
opravlja druge na|oge, če tako določa zakon, podzakonski predpis ali statut.

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost ln pravllnost poslovanja
občinskih organov, občinske uprave, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter
drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimijavnimi
sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe
občinskih proračunskih sredstev.

V Ietu 2018 bo Nadzorni odbor dokončal naslednje nadzore:

a. Prenos iz prejšnjega leta: Pregled namenskosti in smotrnosti porabe sredstev občinskega
proračuna za izdatke za blago in storitve, v okviru občine Vodice. Pregled izvajata: Jana
Baliž in Mateja Gubanec.

b. Prenos iz prejšnjega leta: Pregled namenskosti in smotrnosti porabe sredstev občinskega
proračuna pri proračunskem uporabniku Żavod šoIa Vodice. Pregled izvajata Maja Drešar
in Andreja Rahne.

c. Prenos iz prejšnjega leta: Pregled namenskosti in smotrnosti investicije v izgradnjo Vrtca
Vodice. Pregled izvaja Tomaž Merše.

d. Letno poročilo o delu za leto 2018.

Vsi pregledi so opredeljeni kot zelo zahtevni.
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Novih nadzorov za leto 2018 nlsmo načrtovali glede na dejstvo, da je volilno teto in da je
potrebno z vsemi pregledi zaključiti do izteka mandata. Nadzorni odbor bo poleg dokončanja
pregledov skrbno preveril realizacijo vseh priporočil, ki so bita podana v tem mandatu.

o realizaciji bo Nadzorni odbor poročal v okviru letnega poročila o delu.

FINANčNI NAčRT

V letu 2018 je za sejnine Nadzornega odbora in za opravlJan|e nadzorov in za poročanja
občinskemu svetu občine Vodice načrtovano za 6.000,00 EUR.

Za materialne stroške (priprava gradiva za Nadzorni odbor občine Vodice)je načrtovano za
100,00 EUR.

V primeru, da pride do pobude za izvedbo nadzora, ki ni vključen V program dela Nadzornega
odbora, mora Nadzorni odbor najpreJ dopolniti nadzorni program. Dopolnjen nadzornl
program se posreduje v vednost županu in občinskemu svetu. Enako vetja tudi za Vse
spremembe nadzornega programa.

Po opravljenem nadzoru bo Nadzorni odbor izdelal poročĺlo in ga posredoval občinskemu
svetu, županu in organom uporabnikov občinskih proračunskih sredstev v obravnavo.

Predsednica No občine Vodice
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Prejmejo:
- č|ani nadzornega odbora
- župan
- občlnski svet
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