Štev.: P02/2017
Datum: 15.12.2016
V skladu s 40. členom Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/2016) in 12. členom Poslovnika
Nadzornega odbora Občine Ig (z dne 4.7.2016), je Nadzorni odbor Občine Ig na 6. seji dne 15.
decembra 2016, sprejel naslednji
PROGRAM DELA NADZORNEGA ODBORA OBČINE IG
ZA LETO 2017

Zap.
Rok za izvedbo
Naziv nadzora
št.
nadzora
1.
Gospodarnost upravljanja s premoženjem, ki je v konec marca
lasti ali upravljanju Občine Ig za leto 2015 in 2016

Vodja in drugi
sodelujoči
g. Dvoršek - vodja

2.

Poslovanje javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda konec marca
Vrtec Ig v letu 2014

ga. Kumše -vodja

3.

Nadzor javnih naročil Občine izvedenih v letu 2016

4.

Nadzor nad poslovanjem Režijskega obrata v letu konec novembra
2016

ga. Krajzel - vodja

5.

Nadzor namenske in smotrne porabe sredstev vaških
odborov v Občini Ig v letu 2016, 2015 in 2014

Ga. Pangerc - vodja

6.

Nadzor namenskosti in smotrnosti porabe konec septembra ga. Kumše - vodja
proračunskih sredstev za dejavnost gasilke zveze
oziroma gasilskih društev

7.

Nadzori na podlagi pobud Občinskega sveta Občine
Ig, župana Občine Ig ali drugih organov

konec septembra g. Starček - vodja

konec oktobra

O izvedbi nadzorov in svojih končnih ugotovitvah bo Nadzorni odbor Občine Ig med letom sproti
obveščal Občinski svet Občine Ig ter župana Občine Ig.
FINANČNI NAČRT NADZORNEGA ODBORA OBČINE IG
ZA LETO 2017
Delo nadzornega odbora se bo financiral iz proračunske postavke (03020000) Občine IG. Finančni
načrt NO občine IG je sledeči:
Zap.
Namen izplačila
Znesek
št.
1.
Sejnine
6.000
2.

Nagrade
članom Nadzornega za opravljene
nadzorne preglede in poročila

3.

Izobraževanje

9.000
200

4.

Materialni stroški

100

5.

Nadomestilo za udeležbo na sejah občinskega sveta

500

SKUPAJ

15.800

Finančni načrt presega znesek, ki je izkazan v proračunu za leto 2017. Vzroki so:
 nadzorni odbor se je v letu 2016 formiral šele v mesecu aprilu; posledično se bosta nadzora
Gospodarnost upravljanja s premoženjem, ki je v lasti ali upravljanju Občine Ig za leto 2015 in
2016 ter Poslovanje javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Ig v letu 2014, ki sta bila
načrtovana v letu 2016 izvedla oziroma dokončala v letu 2017
 tudi dokončno poročilo za nadzor , Organizacija in izvajanje socialno varstvene storitve pomoč
družini na domu na območju Občine Ig za leto 2014 in 2015, bo oblikovano v letu 2017; vzrok je
v specifičnosti področja ter posledično težjemu pridobivanju podatkov.

V vednost:
- g. Janez Cimperman, župan Občine Ig,

