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Uvod 
 

Nadzorni odbor Občine Hrastnik (dalje: NO), kot najvišji organ nadzora porabe javnih 
sredstev v občini, sprejema, za potrebe načrtovanja in izvajanja svojega dela, v skladu z 
42. členom statuta občine Hrastnik, letne programe nadzora. 

NO v sedanji sestavi je bil ustanovljen na konstitutivni seji 03.12.2014 in leto 2016 je 
drugo leto nadzora novega mandata  v skladu z zakonodajo njegovega delovanja v tej 
sestavi.  

Člani nadzornega odbora so Janez Koritnik, Jurij Kolar, Nermin Bajramović, Tina Prosen 
Guček, Andrej Funkl, Igor Zalokar in Emil Šabanovič. 

Nadzorni odbor je tako pripravil svoj drugi program dela, ki je predstavljen v nadaljevanju. 
 

1. Predmet nadzora  
 

Predmet nadzora NO je, v skladu z 32. členom Zakona o lokalni samoupravi, 
premoženje, viri in sredstva občine, oziroma razpolaganje s premoženjem občine. V 
okviru svojih nadzorov preverja namenskost in smotrnost uporabe proračunskih sredstev 
občine, kot tudi učinkovitost in gospodarnost porabe proračunskih sredstev in finančno 
poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. 

Nadzor v prvi vrsti zajema ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti poslovanja občine, 
organov in organizacij porabnikov proračuna občine Hrastnik in pooblaščenih oseb z 
občinskimi javnimi sredstvi in občinskim javnim premoženjem. 

Predmet nadzora v letu 2016 bo poslovanje predvsem v tem in predhodnem letu, po 
potrebi, odvisno od tega, kaj bo predmet nadzora, pa tudi poslovni dogodki in z njimi 
povezane aktivnosti v predhodnih letih, predvsem zato ker se aktivnosti izvajajo 
kontinuirano v daljšem časovnem obdobju, se torej začnejo v enem proračunskem letu in 
končajo v drugem, deloma pa tudi zaradi potreb po analiziranju delovanja odgovornih 
oseb in sistemov v daljšem časovnem razdobju, kadar bo to potrebno. 

Vsekakor pa bomo upoštevali in po potrebi vzeli v pregled kot pomoč za nadaljnje dobro 
in smiselno delo ( da se izognemo nepotrebnemu ponavljanju, razen v primeru posebnih 
dogodkov in aktualnosti ) vse dosedanje že opravljene preglede in ugotovitve v preteklih 
mandatih dela NO. 

Pregledali bomo poročanja občine o izvajanju proračuna v letu 2016 in  zaključnega 
računa proračuna za leto 2015. Menim, da nam bo služilo kot dodatna koristna 
informacija pri vseh nadzorih.   
 

2. Vsebina nadzora 
 
Vsebina nadzora je predvidena za celotno mandatno obdobje. O posameznem nadzoru 
se bomo odločali vsako leto posebej. 

Vsebina nadzora po področjih: 

 nadzor dolgoročnih kapitalskih naložb Občine Hrastnik, 

 nadzor vlaganj v pripravo investicijske projektne dokumentacije Občine Hrastnik, 

 nadzor transfernih prihodkov iz drugih javnofinančnih institucij in pripadajočih 
odhodkov, 

 nadzor obračuna in izplačila plač in drugih izdatkov zaposlenim, 
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 nadzor prispevkov delodajalcev za socialno varnost, 

 nadzor izračuna plače in nadomestil za opravljanje funkcije Župana in podžupana, 

 nadzor investicijskih transferov proračunskim uporabnikom, 

 nadzor izvedbe protokolarnih dogodkov Občine Hrastnik, 

 nadzor energetske sanacije objektov, 

 nadzor urejanja mestnega jedra-Novi Log, 

 nadzor financiranja občinskega glasila, 

 nadzor porabe sredstev občinskega proračuna po namenu in višini porabe sredstev, 

 nadzor porabe proračunskih sredstev v enem izmed javnih zavodov oz. javnih 
podjetij. Za leto 2016 Vrtec Hrastnik. 

 Nadzor vlaganj v javno infrastrukturo in  njeno uporabo, 

 Nadzor razmejitve med tržnim in javnim delom prihodkov in stroškov v vseh javnih 
ustanovah in družbah. 

Nadzori bodo glede na sam predmet zajemali razgovore z odgovornimi uradniki oz. 
javnimi uslužbenci, preučevanje pravnih in internih podlag za izvajanje aktivnosti in 
porabo sredstev in pregled dokumentacije, ki je nastala ob izvajanju teh aktivnosti in 
porabi proračunskih sredstev. 

Po potrebi bo nadzorni odbor obravnaval tudi druge zadeve s svojega področja na 
podlagi pobud drugih udeležencev izvajanja proračuna, organov nadzora v javnem 
sektorju oziroma širše javnosti, tako posameznikov kot institucij in po potrebi tudi izvajal 
nadzore v povezavi s temi pobudami. 

Nadzorni odbor bo vsak dodaten nadzor, ki ne bo vključen v letni program dela, le-tega 
najprej razširil ( v skladu s 13. členom Poslovnika )in seznanil Občinski svet in Župana ( v 
skladu z 29. členom Poslovnika ). 

Nadzorni odbor bo za vsak posamezen nadzor navedel zahtevnost nadzora, ki je v 
skladu z 28. členom Poslovnika o delu NO Občine Hrastnik lahko manj zahteven nadzor, 
zahteven nadzor ali zelo zahteven nadzor.  

3. Obseg nadzora 
 

V letu 2016 bo NO izvajal nadzor v obsegu, ki bo potreben, ob upoštevanju tveganj za 
pravilno in smotrno uporabo občinskega poračuna, da NO opravi svoje naloge v skladu z 
zakonom in statutom občine. 

Pri načrtovanju konkretnih nadzorov bo NO upošteval zmožnosti, izkušenost in 
usposobljenost članov Nadzornega odbora. 

Nadzor, oz. izvajanje posameznih nalog nadzora, ki so lahko zelo zahtevne, zahtevne in 
manj zahtevane, bo v letu 2016 najprej osredotočen v izvedbo nadzora priprave 
zaključnega računa proračuna občine za leto 2015, nato pa v izvedbo nadzorov v skladu 
s sprejetim letnim programom dela NO.  

Praviloma bo nadzorni odbor pri izboru posameznih nalog nadzora (proračunskih postavk 
oz. uporabnikov proračunskih sredstev) upošteval strokovno presojo članov NO, po 
potrebi po predhodni presoji pa tudi predloge organov občine, občanov in druge 
predloge. 

Ena od nalog NO v letu 2016 bo tudi pregled in presoja upravičenosti posameznih izplačil 
funkcionarjem in uslužbencem  zaposlenim na Občini in njenih javnih družbah ( dodatkov 
za pripravljenost ) in usklajenost z zakoni in pravilniki ter kolektivnimi pogodbami.      

 



4 
 

4. Roki za izvedbo nadzora 
 

V letu 2016 bo NO najprej, v mesecu marcu, izvedel pregled zaključnega računa 
proračuna občine za leto 2015. 

Izvedba ostalih nadzorov se bo v skladu s programom dela in ocenjeno aktualnostjo 
predhodno dogovarjala na sejah NO. 

NO v sedanji sestavi bo svoje naloge opravljal do konca svojega štiriletnega mandata, ki 
se konča s potekom mandata članom občinskega sveta predvidoma jeseni 2018. 
  

5. Način izvajanja nadzora 
 
Nadzor se bo izvajal na naslednje načine: 

 Nadzorni odbor se bo na svojih sejah sproti odločal o konkretnem predmetu pregleda 
s sklepom, v katerem bo opredeljeno kaj je predmet pregleda, čas in kraj pregleda, 
ter član NO, ki bo tudi poročal o opravljenem nadzoru, 

 Nadzor bosta opravila najmanj dva člana NO, odvisno od potreb, zahtevnosti 
posamezne naloge in usposobljenosti; 

 Po potrebi v izjemnih primerih s pomočjo zunanjega izvedenca, ki ga bo na predlog 
NO imenoval občinski svet. 

 

6. Poročanje 
 
Poročila o nadzoru po vsakokratnem opravljenem pregledu pripravijo člani NO, ki so 
sodelovali pri pregledu. Oblika poročila z ugotovitvami, mnenji, priporočili in predlogi 
ukrepov sledi Pravilniku o obveznih sestavinah poročila NO. 

Pisni predlog poročila obravnava in sprejema NO na svojih sejah. 

NO pošlje predolg poročila nadzorovani osebi, ki ima v roku 15 dni od prejema predloga 
poročila možnost vložiti ugovor pri NO.  

Dokončno poročilo o nadzoru NO posreduje nadzorovani osebi, županu in občinskemu 
svetu oz. predlagatelju, ki je predlagal nadzor v skladu s 34. členom Poslovnika. 

Ko bodo poročila dokončna, se bodo povzetki opravljenega dela in ugotovitve iz 
posameznih pregledov predstavili in po potrebi obravnavali na sejah občinskega sveta. 

Delo NO je javno in NO obvešča javnost v skladu s 40. členom Poslovnika tako, da se 
vsa dokončna poročila objavljajo na spletni strani Občine. 

V primeru večje nepravilnosti bo NO posredoval informacijo o tem Računskemu sodišču 
RS. 

Na koncu leta, oz. po zaključku vseh pregledov, ki bodo dogovorjeni v letu 2016, bo NO 
na predlog predsednika NO obravnaval in sprejel (končno) poročilo o delu v letu 2016. 

 

 

 

Predsednik NO 
Emil Šabanovič 


