
 
OBČINA MOKRONOG-TREBELNO 
ŽUPAN 
OBČINSKI SVET 
 
 
Številka: 012-0012/2010 
Datum  : 24.12.2010 
 
 
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/07 – UPB 2, Ur. list RS, št. 76/08 
in 79/09), Statuta Občine Mokronog-Trebelno  (Ur. l. RS, št. 66/2010)  je Nadzorni odbor 
Občine Mokronog-Trebelno na svoji 1. seji dne 21.12.2010 sprejel sklep o 
 

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

NADZORNEGA ODBORA ZA LETO 2011 
 
 
1. Nadzorni odbor Občine Mokronog-Trebelno bo v letu 2011 deloval v okviru 

pristojnosti, opredeljene v  statutu Občine Mokronog-Trebelno in v skladu s 
Poslovnikom Nadzornega odbora Občine Mokronog-Trebelno. 

 
2.  V skladu z določili 41. člena Statuta občine Mokronog-Trebelno načrtuje Nadzorni 

odbor v letu 2011 naslednje naloge: 
 

• Nadzorni pregled nad razpolaganjem in gospodarjenjem s premoženjem Občine 
Mokronog-Trebelno: pregled denarnih tokov v letu 2010. 
 

• Nadzorni pregled realizacij posameznih proračunskih postavk,  ki se nanašajo na 
investicije za leto 2010 oz. 2011. 

 
• Nadzorni pregled dela zaključnega računa za leto 2010 Občine Mokronog-

Trebelno. 
 

• Nadzor finančnega poslovanja izbranih društev za leto 2010 oz. 2011. 
  

• Nadzor finančnega poslovanja javnega zavoda za leto 2010 oz. 2011. 
 

3. V skladu z 16. členom Poslovnika Nadzornega odbora Občine Mokronog-Trebelno bo 
Nadzorni odbor lahko obravnaval tudi zadeve, ki jih bo s sklepom določil Občinski 
svet Občine Mokronog-Trebelno ali župan, pa tudi na podlagi pobud posameznih 
članov Občinskega sveta, članov nadzornega odbora, civilne iniciative. 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 49. člena Statuta Občine Mokronog-Trebelno 
povabil k sodelovanju ustrezne strokovne sodelavce oz. izvedence. 



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

administrativne pomoči v skladu s 1. odstavkom 49. člena Statuta Občine Mokronog-
Trebelno, zagotovila tudi minimalno obliko izobraževanja članov Nadzornega 
odbora. 
 

6. Najpozneje do konca januarja 2012 bo Nadzorni odbor podal poročilo o svojem delu 
in ga posredoval županu in občinskemu svetu. 
 

7. V letu 2011 bo predvidoma 6 rednih sej Nadzornega odbora.  
 

8. Na osnovi 3. odstavka 49. člena Statuta Občine Mokronog-Trebelno se sredstva za 
delo Nadzornega odbora zagotavljajo v občinskem proračunu in so tako že 
predvidena v proračunu Občine Mokronog-Trebelno za leto 2011. Predsednik in 
člani Nadzornega odbora pa imajo pravico do plačila za opravljeno delo v skladu s 
Pravilnikom o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije 
funkcionarjem, sejnin članom delovnih teles občinskega sveta in drugih organov 
Občine Mokronog-Trebelno ter povračilih stroškov.  

 
9. Finančni načrt za leto 2011 je naslednji:  
 
IZPLAČILO 6 REDNIH SEJ 

     predsednica 
      člani 

    
1.600,00 EUR 

 
        IZOBRAŽEVANJE 

   
200,00 EUR 

 
        UDELEŽBA NA SEJAH OBČINSKEGA SVETA 600,00 EUR 

 
        SKUPAJ 

    
2.400,00 EUR 

  
 
 
                                                                                                       mag. Polona Ajdič l.r. 
                                                                                             Predsednica Nadzornega odbora 
                                                                                                            

      
           
 
                
Poslano: 

- Naslovniku, 
- Ga. Mojca Pekolj, direktorica Občinske uprave Občine Mokronog-Trebelno, 
- Zbirka dokumentarnega gradiva NO 

 


