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Na podlagi 26. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Hrastnik (UVZ, št. 11/08), je Nadzorni 
odbor Občine Hrastnik na 3. redni  seji dne 16.03.2011 sprejel 

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU 
ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE HRASTNIK 

ZA LETO 2010

(Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Hrastnik)

1. Nadzorni odbor v sestavi:
- Igor Zalokar, predsednik odbora 
- Andreja Slapšak, podpredsednica
- Janez Koritnik, član
- Igor Zavrašek, član
- Andrej Funkl, član
- Matej Haberl, član
- Vojka Železnik, član

2. Poročevalec: 
- Igor Zalokar

3. Izvedenec:
- Ime in priimek: 
- Sklep o imenovanju izvedenca: NO ni sprejel odločitve

4. Ime nadzorovanega organa
Občina Hrastnik, Oddelek za proračun in finance

UVOD

V skladu s Poslovnikom Nadzornega odbora Občine Hrastnik (UVZ, št. 11/08), je letni nadzor 
zaključnega računa proračuna Občine Hrastnik obvezen del letnega načrta dela. Tako je Nadzorni 
odbor (dalje: NO) tudi za leto 2011 vključil pregled zaključnega računa Občine Hrastnik za leto 2010 
in na svoji 2. redni seji sprejel tudi sklep o pregledu.

Ugotovitve, ki so tu upoštevane, so pridobljene na način, ki je temeljil na treh različnih pristopih. 

1. Najprej je predstavnica Oddelka za proračun in finance vsem članom NO, ki so sodelovali pri tej 
nalogi, predstavila dokument (Zaključni račun 2010), ki so ga člani NO predhodno prejeli in
pregledali. 



2. Nato smo pregledali vsa vse ugotovitve iz poročil o nadzoru iz leta 2010 za proračun leta 2010, 
ki jih je sprejel NO v svoji prejšnji sestavi,

3. Na koncu pa sta predstavnici NO Andreja Slapšak in Vojka Železnik opravili še nadzor 
pravilnosti in popolnosti knjiženja prejetih računov za mesec december 2010.

V pregled Zaključnega računa za leto 2010 so bili vključeni Igor Zavrašek, Andreja Slapšak, Janez 
Koritnik, Vojka Železnik in Igor Zalokar.

UGOTOVITVENI DEL

1. Člani NO, ki so sodelovali pri pregledu, so 7.3.2011 prejeli celoten predlog zaključnega računa 
proračuna Občine Hrastnik za leto 2010. Vsi člani NO so ga pregledali in ga 10.3.2011 
obravnavali po predhodni dodatni predstavitvi vseh štirih delov zaključnega računa (Bilance 
proračuna za leto 2010, to je Splošni del in Posebni del, Načrt razvojnih programov in bilanco 
stanja) s strani vodje Oddelka za proračun in finance.

Proračun občine Hrastnik za leto 2010, kakor je pripravljen v obravnavanem predlogu, je bil 
načrtovan in realiziran v naslednjih zneskih (v € ):

Veljavni proračun  
2010

Realizacija
2010

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI 11.451.531,54 10.992.486,43
II. SKUPAJ ODHODKI 12.052.719,43 10.954.346,25
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK

( PRIMANJKLJAJ) ( I. – II. ) - 601.187,89 38.140,18
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN 

NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 6.150,00 6.631,79

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV 119.174,43 119.174,43

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITAL. DELEŽEV 
( IV. – V.)

-113.024,43 -112.542,64

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA 0 0
VIII. ODPLAČILA DOLGA 111.305,00 111.135,21
IX. NETO  ZADOLŽEVANJE ( VIII. – IX.) -111.305,00 -111.135,21
X. POVEČANJE ( ZMANJŠANJE) SREDSTEV

NA RAČUNIH ( III.+VI.+IX. =(I.+IV.+VIII.)-
(II.+V.+IX.)

-825.517,32 -185.537,67

XI. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU KONEC 
PRETEKLETA LETA

1.261.965,63 1.261.965,63

OSTANEK SREDSTEV NA RAČUNU 
31.12.2010 1.076.427,96

Prihodki sicer niso bili doseženi, zato pa so bili tudi odhodki precej nižji od načrtovanih, 
zaradi česar se je namesto primanjkljaja na koncu leta pojavil presežek. Terjatve in 
naložbe niso v pomembnih zneskih, zadolževanja občine v letu 2010 ni bilo in stanje 
sredstev na računu konec leta 2010 je bilo 1.076.427,96€.



Po pregledu zaključnega računa in prejetih obrazložitev v tem delu ni ugotovitev, ki bi kazale na 
napake, nepravilnosti ali pomanjkljivosti.

2. NO je v svoji prejšnji sestavi v letu 2010 izvajal nadzor in pripravil naslednja poročila v zvezi s 
pregledanimi proračunskimi postavkami Proračuna Občine Hrastnik za leto 2010:

402599 – drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje,

4213100 – vzdrževanje občinskih cest,

4120017  denarna pomoč staršem ob rojstvu otroka,

402099 - drugi splošni material in storitve.

Pri tem napak in nepravilnosti ni bilo ugotovljenih.

3. Nadalje sta predstavnici NO dne 14.3.2011 opravili še nadzor pravilnosti in popolnosti knjiženja 
prejetih računov za mesec december 2010, ter ugotovili, da so vsi računi, prejeti za mesec 
december 2010, pravilno evidentirani. Tako so neplačane obveznosti v bilanci stanja odraz 
resničnega stanja obveznosti proračuna na dan 31.12.2010. 
Nadalje sta preverili resničnost podatka o poravnavanju zapadlih obveznosti in ugotovili, da so 
poravnane v celoti, razen obveznosti, ki se na podlagi pogodbe z izvajalcem poravnavajo v 30 
dneh od prejema situacije, vendar ne pred prejemom sredstev iz državnega proračuna (za račun 
sredstev državnega rezervnega sklada).

Na podlagi analize že predhodno pripravljenih poročil in dodatnih ugotovitev NO ugotavlja, da ni 
dokazov, da zaključni račun ni izkazan pravilno in skladno z določili Pravilnika o sestavljanju letnih 
poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava in Navodil o pripravi 
zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o 
doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna. Ravno tako pri 
pregledovanju proračunskih postavk proračuna za leto 2010 napak in nepravilnosti ni bilo 
ugotovljenih.

Na podlagi gornjih dejstev Nadzorni odbor predlaga Občinskemu svetu, da predloženi zaključni račun 
za leto 2010 sprejme v predloženi višini in vsebini.

ČLANI NO:                                                            PREDSEDNIK NO:
- Andreja Slapšak l.r.      Igor Zalokar, l.r.

Janez Koritnik, l.r.
- Igor Zavrašek, l.r.
- Andrej Funkl, l.r.
- Matej Haberl, l.r.
- Vojaka Železnik, l.r.

   VROČITI:
1. nadzorovanemu organu
2. županu občine Hrastnik
3. Občinskemu svetu Občine Hrastnik


