
Na osnovi določil 43. člena Statuta Občine Hrastnik ( UVZ št. 17/10 in 19/10 ) in določil 

Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Hrastnik (UVZ, št. 28/15) ter Programa dela 

Nadzornega odbora Občine Hrastnik za mandatno obdobje 2014-2018, je bil na 11.seji 

Nadzornega odbora Občine Hrastnik, dne 22.03.2017, sprejet sklep o izvedbi pregleda 

celovitega poslovanja Vrtca Hrastnik. Nadzorni odbor Občine Hrastnik je na 13. seji, 27. 9. 

2017, sprejel 

 

POROČILO 

O OPRAVLJENEM NADZORU 

 

Na osnovi Sklepa št. 59 sprejetega na 11. redni seji Nadzornega odbora Občine Hrastnik, dne 

22.03.2017 , je bil dne 10.05.2017 ob 17.00  uri začet, 

 

Pregled celovitega poslovanja Javnega zavoda Vrtec Hrastnik.  

 

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Hrastnik 

 

1. Nadzorni odbor v sestavi: 

- Emil Šabanovič, predsednik odbora 

- Igor Zalokar, podpredsednik odbora 

- Jurij Kolar, član 

- Janez Koritnik, član 

- Nermin Bajramović, član 

- Andrej Funkl, član 

- Tina Prosen Guček, članica 

 

2. Poročevalci: 

- Emil Šabanovič 

- Tina Prosen Guček 

- Andrej Funkl 

 

3. Izvedenec: 

- Ime in priimek: 

- Sklep o imenovanju izvedenca: NO ni sprejel odločitve 

 

 

 



4. Ime nadzorovanega organa 

- Javni zavod Vrtec Hrastnik 

 

5. Pravne podlage: 

Dejavnost Vrtca Hrastnik kot javnega zavoda se izvaja na podlagi: 

- Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 

- Zakona o vrtcih, 

- Zakona o zavodih, 

- Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Vrtec Hrastnik 

- Odločbe MŠŠ o vpisu vrtca v Razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in 

  izobraževanja za izvajanje izobraževalnega programa za predšolske otroke   

»Kurikulum za 

 vrtce« št. 6033-28/0/2010/5 , 

- Zakona o delovnih razmerjih, 

- Zakona o sistemu plač v javnem sektorju 

- drugih podzakonskih in zakonskih aktov s področja predšolske vzgoje in    

izobraževanja 

- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojev za 

  prostor in opremo vrtca 

- Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje 

  dejavnosti predšolske vzgoje, Odredbe o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev 

            -Uredbe o 

  merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev… Kolektivne pogodbe VIZ v RS 

- Uredbe o 

  napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede… 

-Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju 

-Zakon o javnih uslužbencih 

-Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 

-Pravila Vrtca Hrastnik 

-Sklep o določitvi števila otrok v oddelkih v Vrtcu Hrastnik in soglasje Občine 

Hrastnik k oblikovanju oddelkov 

-Pogodba o financiranju dejavnosti predšolske vzgoje v Vrtcu Hrastnik v letu 2016 

-Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno 

službo 

-Izračun cene programov Vrtca Hrastnik 

-Sklep o določitvi cen programov vzgoje in varstva otrok v Vrtcu Hrastnik od 

01.03.2016 dalje in od 01.07.2015 dalje 

-Soglasje Občine Hrastnik s sprejetim programom ter finančnim in kadrovskim 

načrtom za leto 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UVOD 

 

 V dneh od 11 04.2017 do 14.04.2017 smo s strani občinskih strokovnih služb in 

finančne službe Vrtca Hrastnik prejeli naslednje dokumente; 

 

      -kartico finančnega knjigovodstva s strani občine 

      -letno poročilo za leto 2016 

      -bilanca stanja 2016 

      -izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporanikov po načelu denarnega toka 

     -izkaz računa terjatev in naložb določenih uporabnikov 2016 

     -izkaz financiranja določenih uporabnikov 2016 

     -izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 2016 

     -stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredemetenih osnovnih sredstev  

2016  

     -stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil 2016 

     -izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 2016 

     -Pravila Vrtca Hrastnik 

     -Sklep o določitvi števila otrok v oddelkih v Vrtcu Hrastnik in soglasje Občine   

Hrastnik k oblikovanju oddelkov 

     -Pogodba o financiranju dejavnosti predšolske vzgoje v Vrtcu Hrastnik v letu 

2016 

     -Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno 

službo 

     -Izračun cene programov Vrtca Hrastnik 

     -Sklep o določitvi cen programov vzgoje in varstva otrok v Vrtcu Hrastnik od   

01.03.2016 dalje in od 01.07.2015 dalje 

     -Soglasje Občine Hrastnik s sprejetim programom ter finančnim in kadrovskim 

načrtom za leto 2016.                

 

 

 

UGOTOVITVENI DEL 

 

Na podlagi pregleda vse navedene dokumentacije smo se dogovorili za zaključni 

pregled v prostorih Uprave Vrtca Hrastnik dne 10.05.2017 ob 17,00 uri.  

 

Nadzora smo se udeležila vsi trije imenovani člani NO, Emil Šabanovič in Tina 

Prosen Guček  ter Andrej Funkl. S strani Vrtca Hrastnik je bila prisotna 

računovodja ga. Maja Mlinar. Ravnateljica ( od 01.07.2016 dalje ) ga. Maja Petan je 

bila odsotna ( dolgotrajna bolniška in v istem času imela še drug sestanek v prostorih 

vrtca ). Tako se nam ja ravnateljica predstavila ob koncu našega pregleda.  

 

Podrobneje smo si pogledali še kalkulacije cen na podlagi Pravilnika o metodologiji 

za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, konkretni izračun 

cene programov Vrtca Hrastnik za leto 2016 in predmetni sklepi in soglasja Občine 

Hrastnik za leto 2016. 

 

Pogledali smo tudi osnovo in način izplačila odpravnine za go, Slavico Pavlič, ki je 

bila zaposlena kot ravnateljica do 30.06.2016. 



 

Pregledali smo tudi račune in zahtevke, ki jih Vrtec Hrastnik izstavi Občini Hrastnik 

v skladu z medsebojno pogodbo in na temelju zakona, ki določa katere stroške mora 

in katere lahko ustanoviteljica Občina Hrastnik pokriva.  

 

Pregledali smo kontokartico Občine Hrastnik (ustanoviteljica Vrtca) za leto 2016, iz 

katere je razvidno, da so znašali transferji Vrtcu 750.429,56 eur, istočasno smo 

pregledali tudi kontokartico Vrtca s transferji prejetimi od Občine Hrastnik – 

ustanoviteljice, ki izkazuje znesek 745.921,74 eur.  

 

Iz kartic je razvidna razlika v višini 4.507,82 evra, kar je posledica različnega 

vodenja poslovnih knjig, kajti Občina je drugi posredniški proračunski uporabnik in 

vodi poslovne knjige po načelu denarnega toka, Vrtec pa je določen proračunski 

uporabnik in vodi svoje knjige po načelu nastanka poslovnega dogodka.  

 

Iz istega vzroka tako tudi niso primerljivi podatki v Izkazu prihodkov in odhodkov 

določenih uporabnikov in v Izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega 

toka, kjer ravno tako prihaja do razlik.  

 

Sicer je bilo poslovanje Vrtca Hrastnik za leto 2016 pozitivno in so imeli ob 1.016.043 

eur skupnih prihodkih in 1.014.197 eur skupnih odhodkih rezultat 1.846 eur 

prihodkov nad odhodki. 

 

Letno poročilo za leto 2016 sta sprejela tako Svet vrtca Hrastnik kot Občinski svet 

Občine Hrastnik. 

 

 

 

POVETEK UGOTOVITVENEGA DELA 

 

Med pregledom smo ugotovili naslednje; 

 

Vse kar smo uspeli pregledati se ujema tako s pravnimi podlagami kot knjižbami na 

Občini Hrastnik, ki prispeva večinski delež sredstev za poslovanje Vrtca Hrastnik. 

 

Je pa bilo za nas malo moteče in težje pregledno zaradi zakonsko zahtevanih dvojnih 

izkazov po načelu nastanka poslovnega dogodka in po denarnem toku. 

 

Mnogih zneskov ne navajamo posebej, ker imamo določene dokumente in kartice v 

papirni obliki in delno v elektronski obliki. 

 

Tako ugotavljamo, da je bila pregledana vsebina vodena v skladu  z veljavnimi 

predpisi v RS na tem področju in nismo ugotovili nobene nepravilnosti. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PRIPOROČILA IN PREDLOGI 

 

Priporočamo, da se v letnem poročilu ob razlagi v prvem analitičnem delu poročila 

dopolne še tabela, ki bi v zneskih pokazala razlike za pomembnejše postavke med 

izkazi po načelu nastanka poslovnega dogodka in izkazi po denarnem toku.                   

 

 

Pregled na sedežu Vrtca Hrastnik je bil končan 10.05.2017 ob 18.30 uri 

 

 

 

 

 

 

ČLANI  NO: PREDSEDNIK  NO: 

1. Igor Zalokar, podpredsednik odbora 

2. Jurij Kolar, član 

3. Janez Koritnik, član 

4. Nermin Bajramović, član 

5. Andrej Funkl, član 

6. Tina Prosen Guček, članica 

 

Emil Šabanovič 

  
 

 

 

VROČITI: 

1. nadzorovanemu organu 

2. županu občine Hrastnik 

3. Občinskemu svetu Občine Hrastnik 


