OBČINA LENDAVA
Nadzorni odbor
Številka: 03521-0001/2016-3
Datum: 1.2.2016
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št.
75/10-UPB, 48/11-popr., 55/11-popr., 56/12-popr., 112/13 in 74/15-popr.) ter 14. člena
Poslovnika Nadzornega odbora Občine Lendava je Nadzorni odbor Občine Lendava na 7.
redni seji dne 1.2.2016 sprejel

LETNI PROGRAM DELA
NADZORNEGA ODBORA ZA LETO 2016
1. Nadzorni odbor Občine Lendava bo v letu 2016 deloval v okviru pristojnosti, opredeljene v
Statutu Občine Lendava in v skladu s Poslovnikom Nadzornega odbora Občine Lendava.
2. V skladu z določili 41. člena Statuta Občine Lendava načrtuje Nadzorni odbor Občine Lendava
v letu 2016 naslednje naloge:
I.
II.
-

III.
-

KVARTAL
Pregled gradiv za proračun občine za leto 2016.
Pregled realizacije priporočil nadzornega odbora občine, izdanih v letu 2015.
Pregled in obravnava gradiva za zaključni račun proračuna občine Lendava za leto 2015. Na
podlagi izbranih proračunskih postavke se bo nato nadzorni odbor odločil za podrobnejši
pregled določenega števila proračunskih postavk.
Spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu nadzornega odbora.
KVARTAL
Pregled in obravnava zaključnih računov (letnih poročil) ter finančnih načrtov javnih
zavodov oz. zavodov, ki jih je ustanovila občina. Na podlagi te obravnave se bo nadzorni
odbor odločil za nadzorni pregled enega ali dveh javnih zavodov.
KVARTAL
Sprotni pregled izvrševanja proračuna občine za tekoče leto. Na podlagi pregleda
izvrševanja proračuna za obdobje januar- maj se bo nadzorni odbor odločil za podrobnejši
nadzorni pregled določenega števila proračunskih postavk.
Pregled poslovanja ožjih delov občine. Na podlagi zaključnih računov bo nadzorni odbor
opravil nadzorni pregled ene krajevne skupnosti.
Pregled gospodarjenja z občinskim premoženjem (nakup in prodaja ter investicijska
vlaganja).
Pregled projektov in sklenjenih pogodb na osnovi javnih naročil.

IV.
-

KVARTAL
Pregled proračunskih postavk, ki so namenjene izplačilu proračunskih sredstev na podlagi
občinskih razpisov. Nadzorni odbor bo opravil nadzorni pregled dveh-treh pogodb.
Pregled gospodarjenja s premoženjem občine (nakup in prodaja in investicijska vlaganja)

3. V skladu z 2. odstavkom 41. člena Statuta občine Lendava bo Nadzorni odbor lahko obravnaval
tudi zadeve, ki jih bo s sklepom določil Občinski svet Občine Lendava ali župan. Pri tem bo
upošteval obremenjenost in strokovno usposobljenost svojih članov v okviru svojega dela in
sprejel le zadeve, ki spadajo v njegovo pristojnost.
4. Praviloma bodo nadzor opravljali člani Nadzornega odbora, za zahtevnejši nadzor pa bo, v
skladu z drugim odstavkom 45. člena Statuta Občine Lendava povabil k sodelovanju ustrezne
strokovne sodelavce.
5. Nadzornemu odboru bosta župan in občinska uprava, poleg strokovne in administrativne
pomoči v skladu s 1. odstavkom 45. člena Statuta Občine Lendava, zagotovila tudi minimalno
obliko izobraževanja članov Nadzornega odbora.
6. V letu 2016 bo predvidoma šest rednih sej Nadzornega odbora. Redno se bodo sestajale tudi
delovne skupine, ki bodo na osnovi sklepov, sprejetih na sejah Nadzornega odbora, opravljale
nadzorne preglede po sprejetem letnem programu dela Nadzornega odbora.
7. Na osnovi 45. člena Statuta Občine Lendava se sredstva za delo Nadzornega odbora
zagotavljajo v občinskem proračunu in so tako že predvidena v proračunu Občine Lendava za
leto 2016.
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