
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 javnih financah (UL RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 127/06, 
14/07) 

- 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, 102/07, 126/07) 
- Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 72/93 – 100/08) 
- Zakon o financiranju občin (UL RS, št. 123/06, 57/08) 
- Letni odloki o proračunu občine 
- Občinski odloki in pravilniki 
- Letni zakon o izvrševanju državnega prroačuna. 

 
Globalni cilji: 

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

 
Letni cilji in planirani rezultati: 

- kvartalno nadzirati izvrševanje proračuna za leto 2009 
- opraviti posamezne nadzore zakonitosti in pravilnosti porabe javnih sredstev po  

proračunskih postavkah 
- pregledati zaključni račun proračuna občine za leto 2008. 

 
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 kot 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, kamor sodijo nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, 
materialni stroški, izobraževanje, plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora in 
drugo. 
Nadzorni odbor ima za delovanje eno proračunsko postavko: 
 

Ø 2002001 Delovanje nadzornega odbora 
V okviru te postavke so načrtovana sredstva za plačilo sejnin in nadzorov  članom NO 
Hrastnik, sredstva za seminarje in druge storitve, za kar se ocenjuje potreba po 4.613,00 EUR. 
Sejnine in nadzori za leto 2008 so načrtovani v naslednjih višinah:  

- član odbora: 1.4% plače župana, 4 seje, 45,26 EUR bruto 
- predsednik obora: 4.8% plače župana, 4 seje, 155,17 EUR bruto 
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S spremembo Poslovnika o delu Nadzornega odbora je nadzor razdeljen na tri težavnostne 
stopnje (zelo zahteven nadzor, zahteven nadzor in manj zahteven nadzor), za katere je 
predvideno: 

§ zelo zahteven nadzor : 7% plače župana, 226,30 EUR bruto na člana. 
§ zahteven nadzor : 3.5% plače župana, 113,15 EUR bruto na člana  
§ manj zahteven nadzor: 1,4% plače župana, 45,26 EUR bruto na člana 

Pri tem smo upoštevali plačo župana, ki izhaja iz vrednosti plačnega razreda na dan 
1.7.2008, ker ne poznamo plačne lestvice, ki bo veljala v letu 2009. 
Pri izračunu smo planirali 5 rednih sej, 9 manj zahtevnih nadzorov, 5 zahtevnih  in en zelo 
zahteven nadzor. 
Strošek plačil je še 6% prispevek za ZPIZ. 
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