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Nadzorni odbor Občine Trebnje (v nadaljevanju: nadzorni odbor), je na svoji 9. seji
22. 12. 2020 na podlagi na 32. člena 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, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 39. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list
RS, št. 29/14 in 65/14) ter 16., in 18. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine
Trebnje (Uradni list RS, št. 113/07, 9/10 in 94/13) sprejel

LETNI PROGRAM DELA
ZA LETO 2021
I. SPLOŠNO
Letni program dela nadzornega odbora je sestavljen iz nadzornega programa in
finančnega načrta.
Nadzorni odbor v skladu s predpisi ugotavlja 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 ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih
proračunskih sredstev.
Poleg nadzorov nadzorni odbor predvideva 9 (devet) rednih sej, na katerih bo
obravnaval:
 tekoče zadeve,
 obravnaval in sprejemal poročila o opravljenih nadzorih,
 po potrebi obravnaval in sprejel spremembe in dopolnitve letnega programa dela
za leto 2021,
 obravnaval in sprejel letni program dela za leto 2022.
Predstavnik nadzornega odbora se bo na povabilo župana, udeleževal tudi sej
Občinskega sveta Občine Trebnje.

II. NADZORNI PROGRAM
Nadzorni odbor bo v letu 2021 opravil sedem (7) nadzorov neposrednih uporabnikov
proračunskih sredstev občine Trebnje.

V Nadzorni program za leto 2021 so vključene tri krajevne skupnosti, in sicer Krajevna
skupnost Račje selo, Krajevna skupnost Čatež in Krajevna skupnost Šentlovrenc ter
štirje nadzori porabe proračunskih sredstev Občine Trebnje.
V letu 2021 se bodo zaključili tudi štirje nadzori iz nadzornega programa za leto 2020.
Nadzorni odbor je na svoji zadnji seji za dva nadzora že sprejel osnutek poročila in leta poslal nadzorovanima osebama (Krajevna skupnost Svetinje in Krajevna skupnost
Velika Loka), dva nadzora pa sta v fazi pregledovanja dokumentacije (Občine Trebnje
– obračun potnih nalogov v letu 2019 ter poraba proračunskih sredstev v letu 2019
Krajevne skupnosti Štefan).
V letu 2021 začete nadzore bo po nadzornem programu izvedel posamezni član
samostojno. Tako bo nadzorni odbor poskusil izvesti več nadzorov z različnih področij.
Nadzorni odbor se bo še naprej trudil in strmel k temu, da bo svoje delo opravil
kvalitetno in strokovno. V letu 2021 je predvideno tudi eno izobraževanjem, ki se ga
bodo udeležili trije člani nadzornega odbora. Izobraževanje, ki je bilo predvideno
septembra 2020, se je zaradi epidemije prestavilo predvidoma na januar 2021.
Izrednih nadzorov se v letu 2021 ne predvideva. V kolikor se bi izkazala potreba na
podlagi pobud iz okolja, lastnih predlogov ali prejetih predlogov in pobud s strani
župana in svetnikov Občinskega sveta Občine Trebnje, bo nadzorni odbor ustrezno
dopolni nadzorni program za leto 2021. Nadzorni program se bo dopolnili tudi v primeru,
da bi se izkazalo, da bi za določeno področje (nadzor) bilo potrebno vključiti več članov
nadzornega odbora.

Nadzorni program za leto 2021 je razviden iz spodnje tabele:

Nadzorni program (redni nadzori v letu 2021)
Zap.
št.

Naziv nadzorovane osebe

Predmet nadzora

Zahtevnost
nadzora

Obseg

Cilj

Člani

REDNI NADZORI
Poraba proračunskih sredstev v letu 2020

zahteven

celoten

zakonitost

1

Poraba proračunskih sredstev v letu 2020

zahteven

celoten

zakonitost

1

3.

Krajevna skupnost Račje
selo
Krajevna skupnost
Šentlovrenc
Krajevna skupnost Čatež

Poraba proračunskih sredstev v letu 2020

zahteven

celoten

zakonitost

1

4.

Občina Trebnje

zahteven

celoten

zakonitost

1

5.

Občina Trebnje

Poraba proračunskih sredstev na
podprogramu 19069003 Štipendije v letu
2020
Poraba proračunskih sredstev na
proračunski postavki 20028 Sklad za
izredne socialne denarne pomoči v letu
2020

zahteven

celoten

zakonitost

1

6.

Občina Trebnje

Poraba proračunskih sredstev na
podprogramu 14039001 Promocija občine
v letu 2020

zahteven

celoten

zakonitost

1

7.

Občina Trebnje

Poraba proračunskih sredstev na
proračunski postavki 16017 Podpora
mladim družinam, ki prvič rešujejo
stanovanjsko vprašanje v letu 2020

zahteven

celoten

zakonitost

1

1.
2.

IZREDNI NADZORI

III. FINANČNI NAČRT
Sredstva za delovanje Nadzornega odbora se zagotavljajo v proračunu občine Trebnje
v okviru politike 02 Ekonomska in fiskalna administracija, 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 2021 devet
(9) sej, izvedel sedem (7) nadzorov ter se udeležil treh (3) sej občinskega sveta.
Načrtovana sredstva za delovanje nadzornega odbora tako v letu 2021 znašajo
9.278,31 evrov. Podrobnejša specifikacija odhodkov je razvidna iz spodnje tabele

Strošek

Število sej,
nadzorov

Višina
sejnine,
nadzora

Sejnine nadzornega odbora
predsednica in člani
Nadzori za izplačilo iz leta 2020
redni nadzori (4 nadzori; 7 nagrad)
Nadzori za leto 2021
redni nadzori (7 nadzorov; 7 nagrad)

5.070,06
9

7

7

93,89/187,78

234,72

234,72

Izobraževanje
obisk seminarja

SKUPAJ

5.070,06
1.643,04 €
1.643,04 €
1.643,04
1.643,04
640,50

3

213,50

Sejnine za udeležbo na seji OS
predstavnik nadzornega odbora

Skupaj v evrih

640,50
281,67

3

93,89

281,67
9.278,31

Opomba: Število načrtovanih sej in nadzorov iz nadzornega programa se razlikuje s podatki iz finančnega
načrta, saj bo verjetno del sredstev, tako kot vsako leto, zapadel v prihodnje leto, torej leto 2022.

mag. Vesna Zupančič Klarič
predsednica Nadzornega odbora Občine Trebnje
V vednost:
– g. Alojzij Kastelic, župan
– Občinski svet Občine Trebnje
Vložiti:
– v spis

