
V skladu z dolodili Statuta Obdine Zirovnica (Ur.l. RS St. 23lgg, 7ll0l, LIVG, lt. 34/04,
17/05, Ur.l. RS, 5t. 39106) in Poslovnika o delu Nadzornega odbora je Nadzorni odbor Obdine
Zirovnica V Sestavi Barbara Skantar, Edvard Kavdid Inidravko Malnar na svoji 2. seji dne
13,2.2007 sprejel naslednji

PROGRAM DELOVANJA

NADZORNEGA ODBORA ZA LE'TO 2OO7

L

Nadzorni odbor izvaja:

o nadzornad vodenjem poslov obdine,
o nadzor nad razpolaganjem s premoZenjem obdine,
o nadzor namenskosti in smotrnosti porabe proradunskih sredstev
o nadzor finandnega poslovanja posrednih in neposrednih porabnikov obdinskega

proraduna,
. ugotavljanje zakonitosti poslovanja z obdinskim premoZenjem in sredstvi,
o radunovodski nadzot,
. preverjanje skladnosti proraduna in zakljudnega raduna s predpisi s podrodja financ in

odloditvami Obdinskega sveta,
o obravnavanje zakljudnega raduna za leto 2006 in periodidnih obradunov ter po presoji

poslovnih porodil proradunskih uporabnikov,
o nadzor in pregled dokumentacije, ki je nastala ob porabi proradunskih sredstev,
o nadzor porabe proradunskih sredstev v enem izmed javnih zavodov oz. javnih podjetij,
o izvedba nadzora na osnovi predlogov obdinskega sveta, ilupana, obdanov in dlana

nadzornega odbora,
o druge naloge s podrodja financ skladno z veljavnimi predpisi.

II.

Nadzor se izvaja s preverjanjem zakonitosti in pravilnosti poslovanja pristojnih organtzacij in
organov, kot so:

o organi obdine,
o javni zavodi,
o javna podjetja,
o ostali porabniki obdinskega proraduna.

Nadzorni odbor bo spremljal in se seznanjal z vsebino gradiv za Obdinski svet, pri demer bo
dan poseben poudarek finandnim kazalcem (proradun, rebalansi, kontni premiki,..). Sestajal se
bo redno pred sejami Obdinskega sveta skladno s Poslovnikom o delu Nadzornega odbora.



nI.
Nadzor zakljudnega raduna proraduna obdine za leto 2006 se bo izvedel v mesecu aprilu
2007.

Nadzor porabe sredstev obdinskega proraduna po namenu in viSini porabe se bo izvajal
trimesedno

Izvedba nadzora na osnovi predlogov obdinskega sveta, Zupana, obdanov in dlana nadzornega
odbora se bo izvedla v dim kraj5em moZnem dasu

Izvedba nadzora na osnovi predlogov obdinskega sveta, Lupana, obdanov in dlana nadzornega
odbora se bo izvajala na podlagi sklepa Nadzornega odbora.

Nadzor se bo izvajal na sedeZu nadzorovane osebe ali na sejah.

Nadzorni odbor bo pri svojem delu upo5teval program dela Obdinskega sveta Obdine
Zirovnicazaleto 2007.

w.
Nadzor se bo izvajal na naslednje nadine:

r nadzor bo opravil posamezni dlan oz. ved dlanov nadzornega odbora, glede na zahtevnost
nadzora

. posamezne posebne strokovne naloge nadzoru lahko opravi izvedenec, ki ga na predlog
nadzornega odbora imenuje Obdinski svet.

V.

Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah, ocenah in mnenjih izdela porodilo s priporodili in
predlogi.

ee Nadzorni odbor v okviru svoje pristojnosti ugotovi huj5o kr5itev predpisov ali
nepravilnosti pri poslovanju obdine, ki so opredeljene v poslovniku, v roku 15 dni o kr5itvah
obvesti pristojno ministrstvo in radunsko sodi5de.

Nadzorni odbor o svojem delu najmanj dvakrat letno poroda Obdinskemu svetu.
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