
20 NADZORNI ODBOR 
 
Nadzorni odbor je samostojni organ občine in ima samostojen finančni načrt. Skrbnik 
proračunskih postavk Nadzornega odbora je Oddelek za splošne zadeve, sicer pa je župan 
zakonsko zadolžen, da zagotovi Nadzornemu odboru za njegovo delo pomoč celotne uprave. 
 
 Zakonodaja: 

- Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 72/93-21/06) 
- Zakon o javnih financah (UL RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 127/06) 
- Zakon o javnih naročilih (UL RS, št. 128/06) 
- Zakon o plačilnem prometu (UL RS, št. 30/02, 75/02, 15/03, 2/04, 100/05, 39/06, 

131/06) 
- Zakon o financiranju občin (UL RS, št. 123/06) 
- Letni odloki o proračunu občine 
- Letni zakon o izvrševanju državnega proračuna. 
- Statut občine Hrastnik (UVZ, št. 3/99, 20/03, 28/06) 
- Poslovnik Občinskega sveta Hrastnik (UVZ, št. 3/99, 20/03, 28/06) 
- Občinski odloki in pravilniki 

 
Globalni cilji: 

- z nadzori izboljšati poslovanje proračunskih uporabnikov s proračunskimi sredstvi in 
zagotoviti zakonito in gospodarno ravnanje z javnimi sredstvi. 

 
Letno planirani cilji in rezultati: 

- kvartalno nadzirati izvrševanje proračuna za leto 2007 
- opraviti posamezne nadzore zakonitosti in pravilnosti porabe javnih sredstev po  

proračunskih postavkah 
- pregledati zaključni račun proračuna občine za leto 2006 

 
Nadzorni odbor je med letom sledil planiranim ciljem, saj je opravil svoje naloge v skladu s 
svojim letnim načrtom in opravil kvartalne nadzore, posamezne nadzore zakonitosti in 
pravilnosti porabe javnih sredstev po posameznih proračunskih postavkah in pregledal ZR za 
leto 2006.  
 
02 EKONOMSKA IN FISKALNA POLITIKA 
To področje porabe zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih 
financ. V občini je na tem področju med drugim zajeto delovno področje Nadzornega odbora 
Občine Hrastnik kost samostojnega organa. 
 
0203 – Fiskalni nadzor 
Izvaja se en glavni program – 0203 – fiskalni nadzor, kamor je zajeto delovno področje 
nadzornega odbora občine. Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program je 02039001 – 
Dejavnost nadzornega odbora. Občina je v letu 2007 za to področje namenila 3.200,00 €. 
Nadzorni odbor ima za delovanje eno proračunsko postavko: 
 

Ø 2002001 Delovanje nadzornega odbora 
V okviru te postavke so se krila sredstva za plačilo sejnin članom NO Hrastnik, sredstva za 
seminarje in  6% prispevek za ZPIZ. 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Člani NO so se v letu 2007 sestali na petih rednih sejah in eni korespondenčni seji, katere so 
spremljali tudi posamezni nadzori  v tako imenovanih dvojicah oz. ožjih delovnih 
skupinah(12X). 
Sejnina za udeležbo predsednice na seji NO je znašala do 1.7.2007 134,30 € bruto, po 
1.7.2007 pa 136,05 € bruto, za udeležbo člana na seji pa do 1.7.2007 v višini 39,17 € bruto oz. 
po 1.7.2007 39,68 € bruto.. Za delo v ožjih delovnih skupinah so člani NO prejeli do 1.7. 
2007 nadomestilo v višini 39,17 € bruto, po 1.7.2007 pa 39,68 € bruto. 
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