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Na poďagi 39' člena Statuta občĺneVodice (Uradno glasilo občine Vodlce, št' 7 /Żot4| in 12.

člena Poslovnika Nadzornega odbora občine Vodice (Uradno glasito občine Vodice, št.
Lo/20l5)je Nadzorni odbor občine Vodice na woji 9. seji, dne L2. L2.Ż076 potrdil

PRoGRAM DElÁ NADZoRNEGA oDBoRA zA LETo 2ot7
1ETNI NADZORNI PROGRAM

Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom nasbdnje pristojnosti:
opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
nadzoruje namenskost in smotmost pombe sredstev občinskega proračuna,
n a dzo ruje fi n ančno poslovanje u porabnikov proraču nskih sredstev,
oce nj uje u čin kovitost in gospodamo'st porabe proraču nskih sredstev,
opravlja druge naloge, če tako določa zakon, podzakonski predpis ali statut.

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja
občinskih organov, občinske uprave, javnih zavodov, favnih podjetij in občinskih skladov ter
drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in poobĘščenihoseb z občinskimi javnimi
sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkcivitost in gospodarnost porabe
občinskih proračunskih sredstev
V letu 20L7 bo Nadzorni odbor opravljal nastednje nadzsre;

a.

b'
c.
d.

e'

Prenos iz prejšnjega leta: Pregled postopka razpisa programa športa v občini Vodice za
leto 2016 in postopek dodelitev sredstev (obravnava prĺtožbe).Pregled izvaja Andreia
Rahne
Prenos iz prejšnjega leta: Pregled namenskosti in smotrnostĺ porabe sredstev občinskega
proračuna pri izplačilu plač zaposlenim v Vrtcu Škratek Svit. Pregted izvaja Maja Drešar
Pregled namenskosti in smotrnosti porabe sredstev občĺnskega proračuna za izdatke za
blago in storitve, v okviru občine Vodice. Pregled bosta izvedĺi: Jana Baliž ĺn Andreja Rahne.
Ker je obseg navedenega pregleda izredno velik, se bo Nadzorni odbor v času izvajanja
pregleda odločil za omejitev'
Pregled namenskosti in smotrnosti porabe sredstev občinskega proračuna pri določitvi
transferjev posameznĺkom. Pregled bo ĺzvedla: Mateja Gubanec. Ker je obseg navedenega
pregleda izredno velik, se bo Nadzorni odbor v času izvajanja pregĺeda odločĺlzaomejitev.
Pregled namenskosti in smotrnosti porabe sredstev občinskega proračuna prĺ
proračunskem uporabniku Zavod šola Vodice. Pregled bosta izvedli Maja Drešar ĺn Andreja
Rahne.
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Pregled namenskosti ĺn smotrnosti investĺcije v izgradnjo Vrtca Vodice.
Pregled bo izvedel
Tomaž Merše'

Vsi pregledi so opredeljeni kot zelo zahtevni,

F|NANčN! NAČRT

V letu 2oI7 je za sejnine Nadzornega odbora in za opravljanje nadzorov in za poročan|a
občinskemu svetu občine Vodice načrtovano za 6.000,00 EUR'

Za materialne stroške (príprava 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 Nadzomega
odbora, mora Nadzorni odbor najprej dopotniti nadzorni program. Dopolnjen nadzorni
program se posreduje v vednmt županu in občinskemu svetu. Enako
velja tudi za vse
spremembe n adzornega programa.

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

Predsednica No občine Vodice
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Prejmejo:
člani nadzornega odbora
župan
občinski svet
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