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Nadzorni odbor Občine Trebnje (v nadaljevanju: nadzorni odbor), je na svoji 3. seji ter 
na podlagi na 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 
in 40/12- ZUJF), 40. in 43. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07, 
111/07, 11/09) ter 16., 17. in 18. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Trebnje 
(Uradni list RS, št. 113/07, 9/10 in 94/13) sprejel  
 
 

L E T N I  P R O G R A M  D E L A   
Z A  L E T O  2 0 1 5   

 
 
 
I. SPLOŠNO 
 
Letni program dela nadzornega odbora sestavlja nadzorni program in finančni načrt.  
 
Nadzorni odbor bo v skladu s predpisi ugotavljal zakonitost in pravilnost poslovanja 
občinskih organov, občinske uprave, krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih podjetij 
in občinskih skladov, katerih ustanovitelj je občina ter drugih uporabnikov sredstev 
občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim 
premoženjem ter ocenjeval učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih proračunskih 
sredstev. 
 
Poleg nadzorov nadzorni odbor predvideva  desetih (10) rednih sej, na katerih bo 
obravnaval: 

• konstituiranje nadzornega odbora, 
• tekoče zadeve,  
• obravnaval in sprejemal poročila o opravljenih nadzorih, 
• seznanitev s Poročilo o delu  Nadzornega odbora občine Trebnje v obdobju 

junij 2011 – oktober 2014 
• obravnava in sprejem letnega programa dela za leto 2015 
• po potrebi obravnaval in sprejel spremembe in dopolnitve letnega programa dela 

za leto 2015 
• po potrebi obravnaval in sprejel spremembe poslovnika Nadzornega odbora. 

 
 

Predstavnik nadzornega odbora se bo, na povabilo župana, udeleževal tudi sej 
Občinskega sveta Občine Trebnje. 
 

Številka: 013-1/2015-6 
Datum: 30. 3. 2015 
 



 

 
II. NADZORNI PROGRAM 
 
Nadzorni odbor načrtuje, da bo v letu 2015 opravil štiri (4) nadzore neposrednih 
uporabnikov proračunskih sredstev občine.  
 
V nadzornem programu so za leto 2015 vključene dve krajevni skupnosti (Šentlovrenc 
in Dolenja Nemška vas) v Občini Trebnje.  
 
Poleg omenjenih nadzorov, bo nadzorni odbor izvedel še dva nadzora, ki se nanašata 
na Občino Trebnje, in sicer: 

1. Poraba proračunskih sredstev na podprogramu 11017 Vaško središče Selce 
 

2. Poraba proračunskih sredstev na podprogramu 13005 Investicije in investicijsko 
vzdrževanje lokalnih cest 

 
 

Nadzorovana oseba Predmet nadzora 
Občina Trebnje  Poraba proračunskih sredstev na 

proračunski postavki 11017 Vaško 
središče Selce 

Krajevna skupnost Šentlovrenc Poraba proračunskih sredstev v letu 
2014 

Občina Trebnje  Poraba proračunskih sredstev na 
proračunski postavki 13005 Investicije in 
investicijsko vzdrževanje lokalnih cest 

Krajevna skupnost Dolenja Nemška vas Poraba proračunskih sredstev v letu 
2014 

 
 
V nadzorni program se bodo na podlagi potreb iz okolja, lastne pobude ter prejetih 
predlogov in pobud s strani župana in svetnikov Občinskega sveta Občine Trebnje, ob 
zagotovitvi dodatnih sredstev, vključili tudi novi nadzori.  
 
 
Nadzorni program za leto 2015 je razviden iz spodnje tabele: 



 

  

Nadzorni program  

Zap. 
št. 

Naziv nadzorovane osebe Predmet nadzora Zahtevnost 
nadzora 

Obseg Cilj Člani 

1. Krajevna skupnost 
Šentlovrenc 

Poraba proračunskih sredstev v letu 
2014 zahteven celoten zakonitost 2 

2. Krajevna skupnost Dolenja 
Nemška vas 

Poraba proračunskih sredstev v letu 
2014 zahteven celoten zakonitost 2 

3. Občina Trebnje  
Poraba proračunskih sredstev na 
proračunski postavki 11017 Vaško 
središče Selce 

zahteven celoten zakonitost 2 

4.  Občina Trebnje  

Poraba proračunskih sredstev na 
proračunski postavki 13005 Investicije 
in investicijsko vzdrževanje lokalnih 
cest 

zahteven celoten zakonitost 2 

 

 



 

III. FINANČNI NAČRT 
 
Sredstva za delovanje Nadzornega odbora se zagotavljajo v proračunu občine Trebnje 
v okviru področja proračunske porabe 02 Ekonomska in fiskalna administracija, 
glavnega programa 0203 Fiskalni nadzor, podprograma 02039001 Dejavnost 
nadzornega odbora na proračunski postavki 02005 - Dejavnost nadzornega odbora 
(nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije, materialni stroški, plačilo izvedencev za 
posebne naloge nadzora).  
 
Nadzorni odbor je finančni načrt pripravil na predpostavki, da bo imel v letu deset sej, 
izvedel štiri nove nadzore. Nadzorni program je pripravljen racionalno ter v skladu s 
pravicami porabe na proračunski postavki za leto 2015.  
 
 
Načrtovana sredstva za delovanje Nadzornega odbora tako v letu 2015 znašajo 8.000 
evrov. Podrobnejša specifikacija odhodkov je razvidna iz spodnje tabele. 
 

Strošek Število sej, 
nadzorov 

Višina 
sejnine, 
nadzora 

Skupaj v evrih 

Sejnine nadzornega odbora     5.476,20 

     predsednik in člani 10 93,90/187,80 5.476,20 
        

Nadzori za leto 2015 po programu     1.825,44 

     nadzori (8 izplačil) 4 228,18 1.825,44 

        

Nadzori za leto 2015 dopolnitev programa   684,54 

     nadzori (3 izplačil) 2 228,18 684,54 

        

SKUPAJ     7.986,18 
 
 
 
 
 Blaž Pavlin  

predsednik Nadzornega odbora 

V vednost: 
– g. Alojzij Kastelic, župan 
– Občinski svet Občine Trebnje 

 
Vložiti: 

– v spis 


