
 

PROGRAM DELA NADZORNEGA ODBORA OBČINE 

DRAVOGRAD ZA LETO 2007 

 
Nadzorni odbor bo v letu 2007 delal po Poslovniku o delu nadzornega odbora Občine 

Dravograd. 

Poleg omenjenega poslovnika bo nadzorni odbor upošteval še: 

- Zakon o lokalni samoupravi 

- Zakon o financiranju občin 

- Zakon o javnih financah 

- Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije 

- Zakon o javnih naročilih 

- Zakon o delavcih v državnih organih 

- Zakon o javnih uslužbencih 

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 

- nadzor izvajanja občinskih odlokov. 

Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Opravlja nadzor nad 

razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev 

občinskega proračuna in nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. 

 

 

PROGRAM DELA 

 

Nadzorni odbor bo opravil naslednje naloge: 

1. Nadzor zaključnega računa proračuna Občine Dravograd za leto 2006 

2. Preveritev upoštevanja proračuna za leto 2006 

3. Oblikovanje poročila o zaključnem računu proračuna Občine Dravograd za leto 

2006. 

 

 

 



1. NADZOR ZAKLJUČNEGA RAČUNA S PRORAČUNOM OBČINE 

DRAVOGRAD ZA LETO 2006 

 

Nadzor bi vseboval: 

- priprava in načrtovanje nadzora 

- izvedba nadzora 

- poročanje. 

 

FORMALNI NADZOR, kjer preverimo zaključni račun proračuna, letno poročilo, poslovne 

knjige, redni letni popis, knjigovodske listine z vidika številčenja, računske pravilnosti in 

odobravanje dokumentov s strani odgovornih oseb. Rezultat formalnega nadzora je sklep o 

tem ali je določen številčni podatek v zaključnem računu pravilen ali napačen. 

 

VSEBINSKI NADZOR je nadzor, kjer se ugotovi ali so poslovne knjige vodene v skladu z 

zakoni in predpisi. 

 

Nadzorni odbor je dolžan najmanj enkrat letno opraviti nenapovedani predhodni nadzor, pri 

katerem se ne preverja le skladnost dejanskega stanja denarnih sredstev s knjižnim stanjem 

denarnih sredstev, temveč tudi druga področja poslovanja. 

 

 

2. PREVERITEV UPOŠTEVANJA PRORAČUNA ZA LETO 2006 

 

Pri tej preveritvi gre za vsebinski nadzor zaključnega računa in preveritev, da je odločitev o 

izdatkih in prevzetih obveznostih sprejel pristojni organ ob upoštevanju namembnosti. 

Uporaba sredstev Občine bo preverjena: 

- vsebinsko, kar je razvidno iz načrtovanega namena porabe 

- vrednostno, kar je razvidno iz načrtovanega zneska 

- časovno, kar je razvidno iz obdobja za katerega velja proračun. 

 

 

 

 

 



NADZORNI ODBOR BO PREVERIL, ČE SO BILI IZDATKI OBČINE DOPUSTNI. 

 

3. PREVERITEV FINANČNE DOKUMENTACIJE ZA INVESTICIJE 

 

Nadzorni odbor bo preveril: 

- ali je o investiciji odločil pristojni organ 

- ali je postopek izvajanja investicije potekal v skladu s predpisi 

- ali so bili poslovni dogodki pravilno evidentirani v poslovnih knjigah Občine. 

 

Potek nadzora bo zajel celotno obdobje investicije: 

- postopek pred začetkom investicije 

- izvajanje investicije 

- zadolževanje za investicije. 

 

4. PREVERITEV DOKUMENTACIJE, POVEZAVE S PLAČAMI FUNKCIONARJEV 

OBČINE IN DELAVCEV OBČINSKE UPRAVE 

 

Nadzor plač bo ločeno obravnaval: 

- izdatke za plače funkcionarjev 

- izdatke za plače delavcev občinske uprave 

- izdatke za proračunske uporabnike, ki so 100% koristniki občinskega proračuna. 

V že prej omenjenemu členu Poslovnika je določeno tudi, da se program opredeli za čas 

izvedbe nadzora in osebo ali delovno skupino, ki opravlja nadzor. Zaradi tega je program 

pripravljen tako, da ustreza tej zahtevi. Po poslovniku je določeno, da mora nadzorni odbor 

poleg zadev iz letnega načrta obvezno obravnavati zadeve, ki jih s sklepom predlaga županja 

ali občinski svet. 

 

V letu 2007 se bo nadzorni odbor sestal na predvidoma 8 sejah. Glede na potrebe se bo 

sestajal tudi na izrednih sejah. Opravil bo 3 – 5 nadzorov porabnikov proračunskih sredstev. 

 

 

 

 

 



TERMINSKI PLAN DELA NADZORNEGA ODBORA 
  

VRSTE NADZORA 

 

TERMIN 

ZADOLŽENA 

SKUPINA, ČLANI 

1. Sprejem programa dela. marec 2007 člani NO 

2. Priprava in načrtovanje nadzorov. marec 2007 člani NO 

3. Pregled realizacije proračuna Občine za 

leto 2006. 

april 2007 člani No 

4. Pregled investicij skladno z zakonom in 

razpisi, ali so izdatki občinskega 

proračuna skladni z obveznostmi in 

nameni. 

 

 

vse leto 

 

 

člani NO 

5. Oblikovanje poročila o zaključnem 

računu proračuna Občine za leto 2006. 

 

junij 2007 

predsednik in 

namestnik NO 

6. Ali so sredstva pravilno izkazana 

ločeno, kaj še ni dokončano in kaj je 

končano. 

 

vse leto 

 

člani NO 

7. Sodelovanje na vseh sejah občinskega 

sveta 

 

vse leto 

 

predsednik NO 

8. Nadzor sredstev, ki jih občina dobi od 

države in EU. 

 

junij 2007 

predsednik in 

namestnik NO 

9. Ali so postopki predaje premoženja 

pregledni in vključeni ter sprejeti v 

letnem programu. 

 

junij 2007 

 

člani NO 

10. Pregled delovanja in financiranja 

športnih organizacij. 

 

september 2007 

 

člani NO 

11.  Ali je za vse nepremičnine, ki jih 

Občina pridobiva, predhodno bilo 

pridobljeno mnenje kakšne komisije. 

 

september 2007 

 

člani NO 

12. Ali so vsi dokumenti naročil zbrani na 

enem mestu (povpraševanje, ponudbe, 

izbira, realizacija, računi, reklamacije) 

in zbirni spisek dokumentacije, ki spada 

k temu dokumentu. 

 

oktober 2007 

 

člani NO 



13. Ali Referat za gospodarske dejavnosti in 

urejanje prostora vrši komunalni nadzor 

odlokov Občine – pregled zapisnika 

tega nadzora. 

 

oktober 2007 

 

člani NO 

14. Nadzor poslovanja JKP – finančno, 

materialno in osebni dohodki 

 

oktober 2007 

 

člani NO 

15. Poročanje občinskemu svetu o 

ugotovitvah nadzora. 

 

2 x letno 

predsednik ali 

podpredsednik NO 

16. Pregled delovanja in financiranja KS 

Šentjanž 

 

november 2007 

 

člani NO 

17. Pregled dokumentacije, povezane s 

plačami funkcionarjev Občine in 

delavcev občinske uprave 

 

november 2007 

 

člani NO 

18. Usposabljanje članov Nadzornega 

odbora – udeležba na seminarjih. 

 

po potrebi 

 

po potrebi NO 

 

 

 

                          Ivan Golob, l.r. 

        predsednik Nadzornega odbora 

 

 

Dravograd, marec 2007 

 

 

 


