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POROČILO O DELOVANJU NADZORNEGA ODBORA OBČINE DORNAVA ZA 2015
Z novim mandatom županovanja gospoda Rajka Janžekoviča je bil predlagan in potrjen NO
občine Dornava v sestavi:
- Marjeta Špes
- Tatjana Lah
- Matej Zorko
- Milan Šilak
- Martina Horvat
Prvo sejo NO v novi sestavi smo imeli 21. januarja 2015, ko smo izvolili predsednico in
podpredsednika NO. Za predsednico je bila predlagana in potrjena Martina Horvat, za
podpredsednika pa Milan Šilak.
Kot prednostno nalogo smo si zadali sprejetje in potrditev novega poslovnika za nadzorne
odbore, ki je vodilo in ključen dokument za delovanje NO.
Na 3. redni seji smo ga po manjših spremembah in popravkih soglasno tudi potrdili.
V letu 2015 smo imeli osem rednih sej in opravili osem pregledov poslovanja za leto 2014.
Prvi pregled je bil opravljen 25. februarja, ko smo pregledali zaključni račun občine Dornava.
V aprilu smo opravili nadzor poslovanja OŠ – vrtca, v juniju GZ občine Dornava in ŠD
Dornava, v septembru je bil opravljen nadzor poslovanja TED Lükari Dornava in Pihalne
godbe občine Dornava, v novembru pa pregled poslovanja PGD Žamenci in KUD-a Mozaik
Dornava.
Pregled zaključnega računa občine in poslovanja šole se opravi vsako leto, za ostale
proračunske uporabnike se trudimo, da se pregled opravi vsaj na dve leti.
V mesecu marcu sva se z direktorjem občinske uprave g. Vilijem Marom udeležila
izobraževanja za nadzorne odbore v Mariboru.
Po novem poslovniku je v 19., 20. in 21. členu zapisano, da je po posameznem pregledu
poslovanja v osmih dneh s strani NO potrebno sestaviti in nadzorovani osebi poslati osnutek
poročila opravljenega nadzora.
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Nadzorovana oseba ima nato v roku petnajstih dni od prejema čas, da NO pošlje odzivno
poročilo, v katerem navede vse ugotovitve iz osnutka poročila, pri katerih se ugotovijo
kršitve predpisov.
Če po preteku 15 tih dni NO le-tega ne prejme, se sklepa, da nadzorovana oseba na osnutek
nima pripomb in s strani NO se sestavi končno poročilo, ki se pošlje nadzorovani osebi,
občinskemu svetu in županu.
V letu 2015 s strani nadzorovanih oseb ni bilo poslanih odzivnih poročil, torej se sklepa, da so
se z ugotovitvenimi sklepi, predlogi in priporočili NO strinjali.
Po pregledih porabe pri proračunskih uporabnikih v letu 2015 s strani NO ni bilo zaznati
nepravilne rabe proračunskih sredstev
Vsa končna poročila o opravljenih nadzorih so objavljena na spletni strani občine Dornava.

Sestavila:
Martina Horvat, predsednica NO
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PLAN DELA NADZORNEGA ODBORA OBČINE DORNAVA ZA 2016
Kot že v poročilu omenjeno, je po novem poslovniku, po opravljenem pregledu, po poslanem
osnutku, po prejetem morebitnem odzivnem poročilu, vse do odloženega končnega poročila
potreben določen čas.
Da je krogotok sklenjen, mine več kot en mesec časa, trudimo pa se, da so seje in pregledi
redno na mesec in pol.
Za letos smo si torej zadali, da najprej opravimo pregled zaključnega račune občine Dornava,
ki bo v začetku meseca marca, nato sledi pregled poslovanja šole.
Vse ostale seje in preglede bomo načrtovali sproti, v enakih oz. podobnih okvirjih kot v letu
2015.
Zapisala:
Martina Horvat, predsednica NO občine Dornava
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