
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
27/08 odl. US,, 79/09, 51/10,40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 Odl. US), Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št.  11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – 
ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno 
prečiščeno besedilo in 8/06) je Nadzorni odbor Občine Trzin na 12. korespondenčni seji, dne 
05.01.2017 sprejel sklep o 

 
L E T N E M   P R O G R A M U   D E L A 

NADZORNEGA ODBORA OBČINE TRZIN ZA LETO 2017 
 
1. Nadzorni odbor Občine Trzin bo v letu 2017 deloval v okviru pristojnosti, opredeljene v 

Statutu Občine Trzin in v skladu s Poslovnikom Nadzornega odbora Občine Trzin.  
 
2. V skladu z določili 41. člena Statuta občine Trzin načrtuje Nadzorni odbor v letu 2017 

naslednje naloge: 

 Nadzorni pregled nad tekočim poslovanjem Občine Trzin;  

 Nadzorni pregled dela zaključnega računa Občine Trzin;  

 Zaključek Nadzora nad komunalnimi dejavnostmi in investicijami za leto 2015; 

 Zaključek Nadzora nad porabo sredstev namenjenih Civilni zaščiti za leto 2015; 

 Zaključek Nadzora nad največjimi dobavitelji v letu 2015;  

 Zaključek Nadzora nad porabo občinskih sredstev Turističnega društva Kanja Trzin za leto 
2015; 

 Nadzor nad občinskim glasilom Odsev za leto 2016; 

 Nadzor nad porabo občinskih sredstev Smučarskega društva Trzin za leto 2016 in 
Planinskega društva Onger za leto 2016; 

 Nadzor nad porabo občinskih sredstev Kulturno umetniškega društva Franc Kotar Trzin za 
leto 2016; 

 Nadzor nad porabo sredstev na proračunski postavki 0002 – Materialni in drugi stroški 
občinskega sveta za leto 2016; 

 Nadzor nad poslovanjem Vrtca Trzin za leto 2016; 

 Nadzor nad porabo sredstev na proračunski postavki PP0277 – Obnova vodovoda 
Habatova-Mengeška za leto 2016; 

 Nadzor nad celotnim podprogramom 20049003 Socialno varstvo starih za leto 2016; 

 Nadzor nad delovanjem skupne uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo za leto 
2016. 

 
3. V skladu z 2. odstavkom 42. člena Statuta občine Trzin bo Nadzorni odbor lahko obravnaval 

tudi zadeve, ki jih bo s sklepom določil Občinski svet Občine Trzin ali župan. Pri tem bo 
upošteval obremenjenost in strokovno usposobljenost svojih članov v okviru svojega dela in 
sprejel le zadeve, ki spadajo v njegovo pristojnost. 
 

4. Praviloma bodo nadzor opravljali člani Nadzornega odbora, za zahtevnejši nadzor pa bo, v 
skladu z drugim odstavkom 44. člena Statuta Občine Trzin povabil k sodelovanju ustrezne 
strokovne sodelavce. 

  
5. Nadzorni odbor pričakuje, da bosta župan in občinska uprava, poleg strokovne in 

administrativne pomoči v skladu s 1. odstavkom 44. člena Statuta Občine Trzin, zagotovila tudi 
minimalno obliko izobraževanja članov Nadzornega odbora. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200827&stevilka=997
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200979&stevilka=3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201051&stevilka=2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0449
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-0433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3677
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2277
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3772


 
6. Konec leta bo Nadzorni odbor podal poročilo o svojem delu in ga posredoval županu in 

občinskemu svetu. 
 

7. V letu 2017 bo predvidoma osem rednih sej Nadzornega odbora. Redno se bodo sestajale tudi 
delovne skupine, ki bodo na osnovi sklepov, sprejetih na sejah Nadzornega odbora, opravljale 
nadzorne preglede po sprejetem letnem programu dela Nadzornega odbora. 

 
8. Na osnovi 44. člena Statuta Občine Trzin se sredstva za delo Nadzornega odbora zagotavljajo v 

občinskem proračunu in so tako že predvidena v proračunu Občine Trzin za leto 2017. 
 
 
Številka zadeve: 9001-0001/2017-1                                                      Predsednica Nadzornega odbora 
Datum: 05.01.2017                                                                                Katarina Kadunc     


