OBČINA STARŠE

NADZORNI ODBOR

V skladu z 42. členom statuta občine Starše (Medobčinski uradni vestnik štajerske in
koroške regije, št. 6/2012) in 49. člena Poslovnika o delu nadzornega odbora občine
Starše (22.6.2015), je nadzorni odbor (NO) na svoji šesti redni seji dne 15.12.2015
sprejel naslednje:

-

poročilo o delu nadzornega odbora za leto 2015

NO je svoje delo v letu 2015 opravljal na 4. Rednih sejah, ki so potekale v prostorih
občine Starše in na eni korespondenčni seji. Opravil je tudi v skladu z letnim
nadzornim programom nadzor v Javnem zavodu OŠ Starše in družbi Gradnje Starše
d.o.o..
30.1.2015 - korespondenčna seja NO – NO pregleda in potrdi poročilo o delu NO
za obdobje od 01.12.2014 – 31.12.2014
14.5.2015 – 3. Redna seja NO – sklepi: da se na spletni strani občine Starše
objavljajo izvlečki sklepov NO. Obravnavali smo predlog sprememb Poslovnika o
delu NO, pregled in obravnava zaključnega računa občine Starše za leto 2014
22.6.2015 – 4. Redna seja – sprejme se poslovnik o delu NO občine Starše.
Pregledajo se vse aktivnosti iz letnega nadzornega programa. Seznanitev z
določenimi postavkami iz zaključnega računa.
7.10.2015 – 5. Redna seja NO – seznanimo se z poročilom o izvrševanju proračuna
občine Starše za prvo polletje 2015. Občinska uprava seznani NO s potekom
delovanja KS in društev v občini. Obravnavali smo dopis g. Dobnik Darka-vprašanje,
ki ga postavlja, je občinska uprava prosila za odgovor Ministrstvo za kmetijstvo.
V skladu z letnim nadzornim programom se imenujejo nadzorniki za izvedbo nadzora
v zavodu OŠ Starše in družbi Gradnje Starše d.o.o.. Izdajo se tudi sklepi o nadzoru,
ki so bili posredovani nadzorovanim osebam in županu.
Strokovnim službam je podan predlog o spremembi Pravilnika o plačah, sejninah in
drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles, občinskega sveta in
članov drugih organov občine Starše glede izplačila NO.

Izvedeni nadzori
21.10.2015 in 16.11.2015 je v skladu z nadzornim programom in izdanim sklepom
opravljen nadzor v Javnem zavodu OŠ Starše.
28.10.2015 in 19.11.2015 je bil izveden nadzor v družbi Gradnje Starše d.o.o..
Poročila o nadzorih so bila obravnavana na 6. redni seji NO dne 15.12.2015 in
poslana naslovnikom.
Nadzorni odbor je obravnaval na 6 seji NO 15.12.2015 in sprejel program dela, letni
nadzorni program in finančni načrt za leto 2016, kakor tudi poročilo o delu NO v letu
2015.
Na spletni strani Občine Starše so tudi objavljeni izvlečki sklepov nadzornega odbora
in skrajšanih poročil o izvedenih nadzorih v letu 2015.
Planirani stroški delovanja NO v letu 2015 so znašali 2.350.00 EUR, dejansko
porabljenih je bilo 1.039.95 EUR.

Starše, 25.1.2016
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