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Zadeva:  Seznanitev z Letnim programom dela Nadzornega odbora Občine Trzin 

za leto 2019 
 
Namen:  Seznanitev občinskega sveta z Letnim programom dela Nadzornega odbora za 

leto 2019 
 
Pravna podlaga:  Zakon 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), Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – 
uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – 
ZIPRS1617 in 13/18) in Statut Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – 
uradno prečiščeno besedilo in 8/06)  

 
Predlagatelj:   Nadzorni odbor Občine Trzin 
 
Poročevalec na seji:  predstavnik Nadzornega odbora 
 
Obrazložitev predloga:  
V skladu z zakonom in Statutom Občine Trzin, nadzorni odbor občine, v začetku leta, predloži letni 
program dela za tekoče leto, s katerim se seznanita tako občinski svet kot tudi župan občine.  
 
Ob seznanitvi z vsebino letnega programa dela NO lahko občinski svet ugotovi, da je program 
ustrezen ali pa predlaga Nadzornemu odboru dopolnitve. Ne more pa mu z zavezujočimi sklepi 
nalagati sprememb programa, saj je Nadzorni odbor neodvisni organ občine, ki deluje neposredno v 
skladu z zakonom in statutom. 
 
Finančne posledice: 
Sredstva za delovanje nadzornega odbora so zagotovljena v posebnem delu Proračuna Občine Trzin 
za leto 2019 v okviru proračunske postavke 0012 – Stroški za delovanje Nadzornega odbora.  
 
Predlog sklepa: 
Na podlagi 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), Zakona o 
javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 
– ZfisP, 96/15 – ZIPRS16/17 in 13/18) in Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – 
uradno prečiščeno besedilo in 8/06) je Občinski svet Občine Trzin na 5. redni seji, dne 27. marca 
2019, sprejel naslednji 

SKLEP 
 

1. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z Letnim programom dela Nadzornega odbora 
Občine Trzin za leto 2019 in ugotavlja, da je program ustrezen. 

 
2. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.  

 
Številka: 5-6/2019                                                                                        ŽUPAN: 
Datum: 27. 3. 2019                       Peter LOŽAR, l.r. 
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Besedilo Letnega programa: 
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), Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno 
besedilo in 8/06) in Poslovnika Nadzornega odbora Občine Trzin  (Uradni vestnik OT, št. 10/17) je 
Nadzorni odbor Občine Trzin na 1. korespondenčni seji, dne 11. marca 2019, 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 2019 
 
 
Nadzorni odbor Občine Trzin bo v letu 2019 deloval v okviru pristojnosti, ki so opredeljene v Statutu 
Občine Trzin in v skladu s Poslovnikom Nadzornega odbora Občine Trzin.  
 
1. V skladu s Statutom občine Trzin in Poslovnikom Nadzornega odbora načrtuje Nadzorni odbor v 

letu 2019 naslednje naloge: 

 Nadzorni pregled nad tekočim poslovanjem Občine Trzin;  

 Nadzorni pregled dela zaključnega računa Občine Trzin;  

 Nadzor nad porabo občinskih sredstev Prostovoljnega gasilskega društva Trzin za leto 2018; 

 Nadzor nad investicijo gradnje Doma zaščite in reševanja (DZiR);  

 Nadzor nad porabo sredstev pri preureditvi treh križišč v Obrtno industrijski coni; 

 Nadzor nad porabo sredstev pri razširitvi izhoda iz Obrtno industrijske cone Trzin; 

 Nadzor nad stroški izvedbe protokolarnih dogodkov v letu 2018; 

 Nadzor nad porabo sredstev na proračunski postavki 0002 – Materialni in drugi stroški 
občinskega sveta za leto 2018; 

 Nadzor nad porabo občinskih sredstev danih Športnemu društvu Trzin za leto 2018; 

 Nadzor nad projektno dokumentacijo in stroški projekta predlaganega novega pokopališča v 
Trzinu; 

 Nadzor nad porabo občinskih sredstev danih Kolesarskemu društvu Felixi Trzin za leto 2018.  
 

2. V skladu s Statutom 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. 
 

3. 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. 

  
4. 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. 
 

5. Konec leta bo Nadzorni odbor podal poročilo o svojem delu in ga posredoval županu in 
občinskemu svetu. 
 

6. V letu 2019 bo predvidoma 8 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. 
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7. 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 2019. 
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Datum: 11. 3. 2019                                                                                   Marcel Koprol, l.r.     
 


