MEDOBČINSKI URADNI VESTNIK

98

-

Na podlagi 32. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10,
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 55. čl.
Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 16/10) je Nadzorni odbor Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na svoji 19. redni
seji, dne 28. marca 2018 sprejel

-

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
poslovnika nadzornega odbora občine Sv. Jurij v Slov.
goricah

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
V Poslovniku Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski
uradni vestnik št. 30/07), se drugi odstavek 2. člena spremeni
tako, da se glasi:
»Svoje naloge opravlja strokovno, vestno, pošteno in nepristransko v skladu z Ustavo Republike Slovenije, Zakonom o lokalni samoupravi, drugimi zakoni, Statutom Občine Sv. Jurij v
Slov. goricah in tem poslovnikom.«
2. člen
Črta se zadnja točka 7. člena Poslovnika.
3. člen
Spremeni se drugi odstavek 10. člena Poslovnika tako, da se
glasi:
»Predsednik in člani nadzornega odbora imajo pravico do sejnine za opravljanje funkcije v skladu z veljavnim pravilnikom, ki
ureja plače funkcionarjev in nagrade članov delovnih teles občinskega sveta ter drugih članov občinskih organov ter povračilih
stroškov Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.«
4. člen
Črta se celotni 11. člen Poslovnika.
12. člen Poslovnika se ustrezno preštevilči, tako da postane
11. člen.
5. člen
Črta se 13. člen Poslovnika.
Ostali členi od 14. do vključno 24. člena se ustrezno preštevilčijo, tako da postanejo 12. do 22. člen.
6. člen
Spremeni se 21. člen Poslovnika tako, da se glasi:
»O seji nadzornega odbora se piše zapisnik, v katerega se
vnašajo predvsem:
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zaporedna številka seje, datum, ura začetka in konca seje,
navedba prisotnih in opravičeno prisotnih članov ter navedba ostalih prisotnih,
sprejet dnevni red,
navedba sprejetih sklepov,
izjave in povzetki razprav članov,
izjave in povzetki razprav ostalih prisotnih, če tako določi
nadzorni odbor.
Zapisnik podpišeta predsedujoči seje in zapisnikar.

7. člen
Spremeni se 24. člen Poslovnika tako, da se glasi:
»Nadzorni odbor samostojno določa svoj letni program dela.
Letni program dela je splošen vsebinski nabor tem oz. izbranih
področij nadzora, ki jih bo nadzorni odbor obravnaval v tekočem
letu.
Nadzorni odbor predloži letni program dela in predlog finančnega načrta županu v mesecu novembru za naslednje koledarsko
leto.
Po potrebi lahko člani nadzornega odbora med letom sprejmejo spremembe ali dopolnitve letnega programa dela, upoštevajoč sprejet proračun in višino zagotovljenih sredstev za delovanja nadzornega odbora.«
8. člen
Črtata se 25. in 26. člen Poslovnika.
Ostali členi od 27. do vključno 43. člena se ustrezno preštevilčijo, tako da postanejo 23. do 39. člen.
9. člen
Črta se prvi odstavek 27. člena.
10. člen
Spremeni se 1. odstavek 31. člena tako, da se glasi: Po opravljenem nadzoru, pripravi nadzornik osnutek poročila, ki vsebuje
naslednje sestavine:
naslov,
kratek povzetek,
osnovne podatke o nadzoru (ime nadzornega odbora, ime
organa, v katerem se opravlja nadzor, kaj se nadzoruje, datum nadzora),
uvod (osnovni podatki o nadzorovanem organu, pravna
podlaga za izvedbo nadzora, datum in številka sklepa o izvedbi nadzora, namen in cilji nadzora),
ugotovitveni del o razkritih napakah oz. nepravilnostih pri
nadzoru z navedbo predpisov, ki so bili kršeni.
Spremeni se 2. odstavek 31. člena tako, da se besedilo »Predlog poročila« nadomesti z besedilom »Osnutek poročila«, »treh
dneh« se nadomesti z »osmih dneh« in »v roku 8 dni« se nadomesti z »v roku 15 dni«.
Spremeni se 3. odstavek 31. člena tako, da se glasi: »Osnutek
poročila nato obravnava nadzorni odbor na seji. Osnutek poročila
je potrjen, ko zanj glasuje večina članov nadzornega odbora.«
Spremeni se 4. odstavek 31. člena tako, da se besedilo »Sprejeti predlog« nadomesti z »Sprejeti osnutek«.
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11. člen
Spremeni se 1. odstavek 32. člena tako, da se besedilo »poročilo o nadzoru« nadomesti z besedilom »končno poročilo o
nadzoru«.
Spremeni se 2. odstavek 32. člena tako, da se besedilo »dokončno poročilo« nadomesti z besedilom »končno poročilo« ter
se črta besedilo »občinskemu svetu in«.

12. člen
Spremeni se besedilo 34. člena tako, da se glasi:
»Poročilo o opravljenem nadzoru mora vsebovati enake sestavine kot osnutek poročila ter priporočila in predloge. Pri opisu
posamezne ugotovitve o nepravilnostih je potrebno navesti odgovore nadzorovanega organa iz odzivnega poročila. V poročilu
mora biti razvidno, katera pojasnila iz odzivnega poročila nadzorovanega organa je odbor upošteval v posameznem ugotovitvenem delu.«
13. člen
Besedilo prvega odstavka 38. člena Poslovnika se spremeni
tako, da se glasi:
»Član nadzornega odbora se izloči iz nadzora in odločanja na
seji, če so podane okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti ali obstaja možnost nasprotja interesov. Odločitev o
izločitvi sporoči predsedniku nadzornega odbora pisno.«
14. člen
Črta se drugi stavek 39. člena.
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15. člen
Spremeni se prvi odstavek 40. člena Poslovnika tako, da se
glasi: »Delo nadzornega odbora je javno. Javnost dela nadzorni
odbor zagotavlja s predstavitvijo končnih poročil s priporočili na
sejah občinskega sveta ter z njihovo objavo na spletni strani občine.

16. člen
V 42. členu Poslovnika se črta besedilo »(MUV, št. 7/2007).

17. člen
V 43. členu Poslovnika se številka 8 črta in se nadomesti s
številko 15.

18. člen
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Nadzornega odbora
Občine Sv. Jurij v Slov. goricah začnejo veljati 15 dan po objavi
v Medobčinskem uradnem vestniku.

Zadeva: 033-1/2018
Datum: 28. marec 2018

Predsednica Nadzornega odbora
občine Sv. Jurij v Slov. goricah
Hermina Križovnik, s.r.

