
Na osnovi določil 43. člena Statuta Občine Hrastnik (UVZ št. 28/06) in 33.  člena Poslovnika 

Nadzornega odbora Občine Hrastnik (UVZ, št. 28/15) ter Programa dela nadzora za leto 2016 

sprejetega na 3.seji Nadzornega odbora Občine Hrastnik, dne 30.03.2016, je Nadzorni odbor 

Občine Hrastnik na 9.seji sprejel 

 

POROČILO 

O OPRAVLJENEM NADZORU 

 

 

Na osnovi Sklepa št. 41 sprejetega na 8. redni seji Nadzornega odbora Občine Hrastnik, dne 

29.06.2016 , je bil dne 21.09.2016 ob 17.00  uri začet, 

 

          nadzor tako pravnoformalnega kot finančnega okvira zadolženosti Občine 

Hrastnik – drugi dolgoročni krediti, prejeti v državi – konto 9601. Pred samo izvedbo 

nadzora smo dobili vso potrebno dokumentacijo po elektronski pošti.    
 

 

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Hrastnik 

 

1. Nadzorni odbor v sestavi: 

- Emil Šabanovič, predsednik odbora 

- Igor Zalokar, podpredsednica 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 

- Oddelek za splošne zadeve in oddelek za proračun in finance 

 

5. Pravne podlage: 

-Zakon o javnih financah 

-Zakon o financiranju občin 

-Pravilnik o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb 

javnega sektorja in občin 

-Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin 

-Soglasje k zadolžitvi za upravljanje z dolgom občinskega proračuna Občine Hrastnik 

z dne 14.12.2015 

-Pogodba o kreditu z Banko koper d.d. z dne 17.12.2015. 

 

 

UVOD 

 

Dne 14.09.2016 sem od Vodje oddelka za proračun in finance go. Vanje Jerič prejel 

vso potrebno dokumentacijo po elektronski pošti, ki sem jo posredoval tudi ostalima 

članoma imenovanima za navedeni nadzor. Dokumentacija, ki smo jo pregledali je 

poleg navedenih pravnih virov ( navedenih v prejšnji točki kot pravne podlage ), 

vsebovala še stanje zadolženosti, izračun največjega obsega možnega zadolževanja za 

leto 2016 in kartico finančnega knjigovodstva konto 96 – dolgoročne finančne 

obveznosti.  

 

 

UGOTOVITVENI DEL 

 

Na podlagi dogovorjene priprave za končni pregled nadzora smo si člani nadzora 

pred končnim nadzorom po elektronski obliki izmenjali informacije in mnenja. Nato 

smo se vsi trije sestali dne 21.09.2016 0b 17.00 uri z go. Vanjo Jerič. Še enkrat smo 

skupaj pregledali vso dokumentacijo in se prepričali o dejanski zadolženosti Občine 

Hrastnik. 

 

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

Prosen Guček in Andrej Funkl ter  Vodja oddelka za proračun in finance go. Vanja 

Jerič. 

 

Pregledali smo vso pravnoformalno dokumentacijo, finančne kartice in knjigovodske 

kartice za leto 2016 ( navedeno že v uvodu tega poročila ).  

 

POVETEK UGOTOVITVENEGA DELA 

 

Med pregledom smo ugotovili naslednje; 

 

-stanje zadolženosti, kvartalno poročilo za drugi kvartal 2016 izkazuje dve 

dolgoročni zadolžitvi in sicer NLB kredit za nakup avtomobila KSP s trenutnim 

stanjem 185.226,00 eur in dolgoročni kredit Banke Koper s trenutnim stanjem 

715.277,80 eur 

-izračun največjega obsega možnega zadolževanja za leto 2016 pokaže, da bi se 

Občina Hrastnik letno lahko zadolžila za 565.460,00 eur. Ker znaša obstoječa 



zadolžitev  83.333,00 eur je tako razlika za katero se še lahko zadolži v višini 

482.127,00 eur 

-iz kartice finančnega knjigovodstva konto 96 – dolgoročne finančne obveznosti na 

dan 14.09.2016 je viden trenutni saldo zadolžitve v znesku 694.444,48 eur. 

 

 

Lahko ugotovimo ,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 še naprej tako zgledno, pregledno in skrbno ter gospodarno Vodja 

nadzorovanega oddelka za proračun in finance vodi svoje področje povezano z 

zadolževanjem Občine Hrastnik.  

 

 

Pregled na Občini Hrastnik je bil končan 21.09.2016 ob 18.00 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 


