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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 
 

(PREDLOG) 
 

Na osnovi sklepa št. 41, sprejetega na 8. redni seji Nadzornega odbora Občine Hrastnik, dne 
29.06.201, je bil dne 21.09.2016 ob 17.00  uri  začet 

 
nadzor tako pravno formalnega 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, 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 
- 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 
- Kreditna pogodba z Banko Koper d.d. z dne 17.12.2015. 

 
 
UVOD 

 
Dne 14.09.2016 mi je vodja oddelka za proračun in finance ga. Vanje Jerič posredovala 
ustrezno 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: 
-    konto kartico proračuna občine Hrastnik  96 - dolgoročni krediti, prejeti v državi,  
-   izračun največjega obsega možnega zadolževanja občine za leto 2016 (po aplikaciji e-
dolg Ministrstva za finance), in 
-   kvartalno poročilo OH za 2. kvartal 2016 o stanju zadolženosti občine, ki ga občina na 
osnovi določb Pravilnika o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih 
oseb javnega sektorja in občin  pošilja preko spletne aplikacije E-dolg na  Ministrstvo za 
finance. 
 
 

UGOTOVITVENI DEL 
 
Na podlagi predhodnega pregleda elektronsko posredovane dokumentacije, smo si člani 
pooblaščeni za izvedbo nadzora, izmenjali mnenja pred končnim nadzorom, ki je bil 
opravljen  v prostorih občine Hrastnik, dne 21.09.2016 ob 17.00 uri , v prisotnosti  Vanje 
Jerič. Pregledali smo pravne podlage in predloženo  dokumentacijo o zadolženosti 
občine kot celote ter ločeno proračuna občine Hrastnik. 
 
Nadzora smo se udeležili vsi trije imenovani člani NO, Emil Šabanovič, Tina Prosen 
Guček in Andrej Funkl. 
 
 
POVZETEK UGOTOVITVENEGA DELA 
 
Iz predložene dokumentacije ugotavljamo naslednje: 
 
1/  Kvartalno poročilo občine za 2. kvartal leta 2016, ki ga je občina Hrastnik  preko 
aplikacije e-dolg posredovala Ministrstvu za finance, izkazuje, da je v skladu z 10. a 
členom Zakona o financiranju občin (v nadaljevanju ZFO-1) Občina Hrastnik za 
izvrševanje proračuna zadolžena v višini 715.277,80 evrov (pri Banki Koper, kredit  najet 
za upravljanje s starimi krediti),  zadolžena pa je tudi družba KSP, Komunalno 
stanovanjsko podjetje Hrastnik, d.d. (pri NLB d.d. – kredit za nakup komunalnega vozila ) 
v višini 185.226,00 evrov, kar se v skladu z določili 10. b člena ZFO-1  ne všteva v kvoto 
zadolženosti občine, saj gre za delniško družbo v večinski lasti občine in ne javno 
podjetje, je pa občina dolžna o tem poročati ministrstvu. 
 
2/  Izračun največjega obsega možnega zadolževanja za leto 2016 iz aplikacije e-dolg 
MF izkazuje, da bi na osnovi določil drugega odstavka 10. b člena ZFO-1 Odplačilo 
glavnic in obresti občine  lahko skupaj znašalo  565.460,00 evrov,  dejanski izdatki za 
anuitete kredita pa so v predhodnem letu znašali 83.333,00 evrov, kar pomeni, da ima 
občina še 482.127 evrov kreditnega potenciala neizkoriščenega. 



3/ Konto kartica proračuna Občine Hrastnik  96 - dolgoročni krediti, prejeti v državi, kjer 
se izkazuje stanje neodplačanih glavnic najetih kreditov,  po stanju  per 30. 6. 2016  
izkazuje zadolženost proračuna enako kot v kvartalnem poročilu  715.277,80 evrov,   po  
trenutnem  stanju  pa   694.444,48 evrov. 
 
4/ Iz finančne dokumentacije tudi izhaja, da občina ne evidentira nobenih poroštev in 
izdanih garancij za ostali javni sektor. 
 
 
Ugotavljamo, da je zadolženost občine znotraj zakonskih normativov, da ima 
občina dovolj kreditnega potenciala za najem novega kredita in da so knjigovodske 
evidence in izdatki za odplačilo kredita vodeni  v skladu  z veljavnimi predpisi v RS, 
tako da nismo ugotovili nobene nepravilnosti. 
 

 
 

PRIPOROČILA IN PREDLOGI 
 
Strokovnim službam priporočamo, da še naprej pregledno in skrbno vodijo 
evidence o zadolženosti občine  ter se gospodarno in zakonito odločajo pri 
nalogah, povezanih z zadolževanjem proračuna in javnega sektorja ter pravnih 
oseb v večinski lasti občine. 
 
 
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 


