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Na podlagi 25. čl. Poslovnika Nadzornega odbora Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 
30/2007) je Nadzorni odbor na 3. redni seji, 01.02.2008 sprejel  

 

 

LETNI PROGRAM DELA 

NADZORNEGA ODBORA 

OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH 

ZA LETO 2008 

 
Na podlagi 26. čl. Poslovnika Nadzornega odbora Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 
30/2007, v nadaljevanju Poslovnik) bo nadzorni odbor v letu 2008 opravil naslednje nadzore 
pri katerih bo ugotavljal zakonitost in pravilnost poslovanja in ocenjeval učinkovitost in 
gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.  
 
Opravil bo redne nadzore na pobude pa tudi izredne nadzore: 
 
1. REDNI NADZOR 

� Pregled zaključnega računa proračuna za leto 2007 
� Pregled predloga proračuna za naslednje leto 
� Polletni nadzor nad razpolaganjem z občinskim premičnim in nepremičnim 

premoženjem 
� Nadzor se bo vršil predvsem glede naslednjih računovodskih postavk: 

1. 1302 – cestni promet in infrastruktura 
2. 1402 – vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje 
3. 1502 – gradnja kanalizacije 
4. 1603 – gradnja vodovoda 
5. 1606 – nakup in prodaja zemljišč 
6. 1803 – kultura 
7. 1805 – šport 
8. 1902 – varstvo in vzgoja predšolskih otrok 
9. 1903 – osnovna šola (investicija in  pregled  realiz. porabe sredstev  za  OŠ)   
10. 1906 – prevozi otrok v šolo 
11.  Izbrane postavke znotraj kontov 20 (občinski svet), 30 (župan) ter 40 

(občinska uprava) 
 
Glede navedenih postavk se bo opravil nadzor nad poslovanjem občine in ostalih neposrednih 
proračunskih uporabnikov, po sprotni presoji znotraj navedenih postavk. 
 
 



2. IZREDNI NADZOR 

V skladu s 4. odst. 26. čl. Poslovnika bo nadzorni odbor na pobudo občinskega sveta ali 
njegovih komisij, pobude župana ali pobude članov nadzornega odbora določil izredne 
nadzore. 
 
Nadzor se bo vršil po naslednjem postopku:  
Nadzor se bo pričel z vročitvijo sklepa o nadzoru nadzorovani osebi. Nadzor bo opravljen s 
strani enega člana ali članov nadzornega odbora ali izvedencem, ki ga na predlog nadzornega 
odbora imenuje občinski svet. O poteku nadzora se piše zapisnik, po opravljenem nadzoru pa 
se izda poročilo, ki vsebuje popolno in verodostojno dejansko stanje, ki je bilo ugotovljeno 
(27., 28., 30. in 33. čl. Poslovnik). 
 
Nadzorni odbor bo imel predvidoma 6 rednih sej in bo konec leta poročal občinskemu svetu o 
svojih ugotovitvah kot to določa 39. čl. Poslovnika. Nadzorni odbor bo prav tako o delu 
obveščal javnosti in sicer tako, da bo objavil kratke izvlečke o opravljenih nadzorih na spletni 
strani. 
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