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Na podlagi 39. ělena Statuta občine Vodice (Uradno glasilo oböine Vodice, št. 7ĺ2014,
3/20í8) in 12. člena Posĺovnika Nadzornega odbora občine Vodice (Uradno glasĺlo oběine
Vodice, št. 10/2015) je Nadzorni odbor oběine Vodice na svoji 2. seji, dne 2. 4' 2019 potrdil

PRoGRAM DELA NADZoRNEGA oDBoRA oBclNE VoDlcE zA LETo 20í9

í. PRoGRAM DELA

Nadzornĺ odbor ima v skladu z 32' ělenom Zakona o lokalnĺ samoupravi (Uradni list RS, št'
94ĺa7 - uradno prečišěeno besedilo, 76108, 79lo9, 51110, 4ol12 - ZUJF, 14115 - ZUUJFO,
11118 - ZSPDSLS-1 in 30/18; v nadaljevanju: ZLS) naslednje pristojnosti:

- opravlja nadzor nad ravnanjem s premoŽenjem občine;
- nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev;
- nadzoruje finanöno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Nadzor vsebuje ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti poslovanja prĺstojnih organov, organov
in organizacij porabnĺkov občinskega proraöuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi
sredstvi in oběinskim javnim premoŽenjem in ocenjevanje učinkovitosti in gospodarnosti
porabe oběĺnskih proračunskih sredstev.

1.1.IZVEDBA NADZOROV

Nadzorni odbor občine Vodĺce (v nadaljevanju: No občine Vodice) v letu 2019 naěrtuje
izvedbo naslednjih nadzorov:

1. Nadzor nad smotrnostjo ravnanja s kulturnimi spomenĺki v oběini Vodice'
Pregled izvĄa: Franc Stanonik.

2. Nadzor nad namenskostjo in smotrnostjo porabe proraěunskih sredstev za promocíjo
občine Vodice in občinske prireditve.
Pregled lzvaja: Helena Zvanut.

3. Nadzor nad namenskostjo in smotrnostjo porabe proraöunskih sredstev:
zagotavljanje opreme enotam vrtca Škratek Svit Vodice.
Pregled izvĄa: lrena Švara Strojin.

4' Nadzor nad finančnim poslovanjem obÖine Vodice: umeščanjem projektov v Naěrt
razvojnih programoV oběine Vodice'
Pregled izvaja'. Mojca LoÖniškar'

5' Nadzor nad namenskostjo in smotrnostjo porabe proračunskih sredstev: pregled
poslovanja PGD Poĺje.
Pregled izvĄa: Jana BaliŽ.

Vsi pregledĺ so opredeljeni kot zelo zahtevni.

1.2. SEZNANITEV S POSLOVANJEM OBCINE VODTCE !N UPORABNTKI
PRoRAčUNSKIH sREDsTEv

No občine Vodice se bo v letu 2019 seznanil z:_ proracunom občine Vodice zaleli 2019 in 2020;- zakĺjuönim računom proračuna oběine Vodice zaleto 2018;
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_ finanÖnimĺ načrti za leto 2019 upo1abnikov proračunskih sredstev;_ načrtom oziroma naěrtĺ ravnanjä občin; ýďoň" . 
't"arnim 

premoŽenjem oběine.

2. FTNANCNI NACRT

V Proraöunu oběine Vodice za leto 2019 je potrebno za delovanje No občine Vodicezagotoviti 8.7S0,00 evrov, in sicer:- za sejnine No oböine Vodíce ,! 
-7?_!nJ!'v]janje nadzorov in za poročanjaoběinskemu svetu občine Vodice 8.5oo,oóiÜii; "

- za ĺzdatke za blago in storitve 25o,oo EUŔ'

Po opravljenem nadzoru bo No občine Vodice izdelal poročĺlo in ga posredoval občĺnskemusvetu, županu in organom oběĺnskih proraöunskĺh sredstev v obravnavo.

V primeru, da pride do pobude za izvedbo nadzora, ki ni vključen V program dela No občineVodice, se nadzor izvede, če No ooeine Ýoäi;;ä6;ä jä'Jo'n,,"u programa dela.

Predsednica NO
Mojca Ločniškar

PĘmejo:
- člani No oběĺne Vodice- Župan- članiobčinskegasveta
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