OBČINA LENDAVA
Nadzorni odbor
Številka: 03521-0001/2018-4
Datum: 29.1.2018
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 74/2007–UPB2, 27/2008 Odl.
US,76/2008, 100/2008 Odl. US, 79/2009, 14/2010 Odl. US, 51/2010, 84/2010 Odl. US) in
Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/2017) ter 14. člena Poslovnika Nadzornega
odbora Občine Lendava je Nadzorni odbor Občine Lendava na 16. redni seji dne 29.1.2018
sprejel

LETNI PROGRAM DELA
NADZORNEGA ODBORA ZA LETO 2018
1. Nadzorni odbor Občine Lendava bo v letu 2018 deloval v okviru pristojnosti, opredeljenih
v Statutu Občine Lendava in v skladu s Poslovnikom Nadzornega odbora Občine Lendava.
2. V skladu z določili Statuta Občine Lendava načrtuje Nadzorni odbor v letu 2018 naslednji
program dela:

I.

KVARTAL
- Obravnava gradiv za sprejem Proračuna občine Lendava za leto 2018 in sprejem
stališča NO k proračunu za leto 2018.
- Sprejem končnega poročila o nadzornem pregledu proračuna občine za leto
2016.
- Sprejem končnega poročila o nadzornem pregledu javnega zavoda Zavod za
turizem in razvoj.
- Sprejem sklepa o nadzornem pregledu proračuna za leto 2017.
- Sprejem sprememb in dopolnitev Polovnika o delu nadzornega odbora.
- Seznanitev in pregled internih aktov občinske uprave, ki so bili izdelani na
podlagi priporočil notranje revizije za leto 2016/2017.
- Seznanitev s programi za izvrševanje proračuna občine za posamezna
proračunska področja.
- Obravnava problematike terjatev občine in izvajanja ukrepov za njihovo
zmanjšanje.
- Seznanitev z odzivnim poročilom občinske uprave na Poročilo notranje revizije
poslovanja za leto 2016.

II.

KVARTAL
- Obravnava poslovnih poročil javnih zavodov za leto 2017.
- Sprejem sklepa o nadzornem pregledu enega od javnih zavodov.
- Seznanitev s poročilom o realizaciji priporočil iz poročila notranje revizije za
leto 2016.

-

Obravnava Zaključnega računa proračuna občine za leto 2017.
Sprejem sklepa o nadzornem pregledu izvrševanja proračuna za leto 2018.
Pregled pogodb, ki jih ima sklenjene z javnimi zavodi glede upravljanja z
občinskim premoženjem.
Sprejem sklepa o nadzornem pregledu poslovanja za izbrano krajevno skupnost.

III.

KVARTAL
- Izvajanje nadzornih pregledov na podlagi sklepov na izbranih področjih
(krajevne skupnosti, izbrani javni zavod..).
- Izvrševanje proračuna občine za obdobje januar- junij 2018 in izvršenih
prerazporeditev v tem obdobju.
- Gospodarjenje z občinskim premoženje (nakup, prodaja, upravljanje, najemne
pogodbe).
- Informacija o poročilu notranje revizije za leto 2017.
- Seznanitev z realizacijo javnih razpisov v povezavi z izvrševanjem proračuna za
leto 2018 (področje športa, kulture, pospeševanje zaposlovanja in pospeševanje
gospodarstva, pospeševanja turizma…).

IV.

KVARTAL
- Sprejem poročil o nadzornih pregledih tekom leta.
- Obravnava realizacije splošnega in posebnega dela proračuna za obdobje 1.1. do
30.9.2018.
- Pregled realizacije priporočil nadzornega odbora za obdobje 2016/2017.

3. Nadzorni odbor lahko med letom dopolni program dela z nadzornimi pregledi določenih
proračunskih porabnikov, s ciljem preverjanja namenske porabe proračunskih sredstev.
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