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

NO v sedanji sestavi je bil ustanovljen na konstitutivni seji 9. 4. 2019. Člani nadzornega 
odbora so Bojan Klenovšek, Jurij Kolar, mag. Polona Pergar Guzaj, Rosita Potočnik, 
Borut Vladimir Pušnik, Marjan Racki in Emil Šabanovič. Na prvi konstitutivni ceni je bila 
za predsednico Nadzornega odbora Občine Hrastnik izvoljena mag. Polona Pergar 
Guzaj, za podpredsednika Bojan Klenovšek, kot pooblaščeni javni uslužbenec je bila 
imenovana Irena Senčar.  

V nadaljevanju predstavljamo okviren program dela. 

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 posameznem letu bo predvsem poslovanje v obravnavanem 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 v primerih ko: 

- se aktivnosti izvajajo kontinuirano v daljšem časovnem obdobju, se torej začnejo v 
enem proračunskem letu in končajo v drugem,  

- v primeru potrebe po analiziranju delovanja odgovornih oseb in sistemov v daljšem 
časovnem razdobju. 

S ciljem, da se prepreči podvajanje dela in zagotovi večja pokritost poslovanja, se pri 
določanju vsebine in obsegov pozameznih nadzorov lahko upošteva (vezano na 
predmete nadzora): 

- ugotovitve Računskega sodišča Republike Slovenije, 
- ugotovitve proračunske inšpekcije Republike Slovenije in drugih inšpekcijskih služb; 
- ugotovitve notranjih in zunanjih revizorjev, 
- opravljene preglede in ugotovitve v preteklih mandatih dela NO, 
- morebitna mnenja strokovnih izvedencev. 

NO pregleduje tudi poročanja občine o izvajanju proračuna v tekočem letu in zaključne 
račune za preteklo leto s ciljem, da se prejete informacije uporabijo pri vseh nadzorih.  
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2. Vsebina nadzora 

Vsebina nadzora je okvirno opredeljena za celotno mandatno obdobje. O posameznem 
nadzoru se NO odloča vsako leto posebej. 

Vsebina nadzora po področjih: 

• nadzor povezan s kapitalskimi naložbami Občine Hrastnik, 
• nadzor povezan z investicijskimi vlaganji Občine Hrastnik, 
• nadzor transfera in porabe sredstev občinskega proračuna na izbrani proračunski 

postavki (po namenu in višini porabe sredstev), 
• nadzor porabe proračunskih sredstev v javnih zavodih, 
• nadzor razmejitve med tržnim in javnim delom prihodkov in stroškov v javnih 

ustanovah in družbah. 

Nadzori bodo glede na sam predmet nadzora 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 v tem primeru za vsak dodaten 
nadzor, ki ne bo vključen v letni program dela, najprej najprej razširil letni program 
nadzora in o tem 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 

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

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 osredotočen 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. 
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4. Roki za izvedbo nadzora 

V posameznem letu bo NO opravil najmanj 1 pregled na polletje. Okvirna izvedba 
nadzorov se v skladu s programom dela in ocenjeno aktualnostjo predhodno dogovori na 
sejah NO, kjer se določi tudi člane odbora, ki bodo nadzor izvedli. 

NO v sedanji sestavi bo svoje naloge opravljal do konca svojega štiriletnega mandata, ki 
se konča s potekom mandata članom občinskega sveta predvidoma jeseni 2022. 

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 (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 (hujša kršitev predpisov ali pravilnost pri poslovanju 
nadzorovanega organa) bo NO posredoval informacijo o tem Računskemu sodišču RS in 
pristojnemu ministrstvu (34. člen poslovnika). 

Na koncu koledarskega leta oz. po zaključku vseh pregledov, ki bodo dogovorjeni za 
posamezno leto, bo NO na predlog predsednice NO obravnaval in sprejel (končno) 
poročilo o delu za posamezno leto. 

 
Predsednica NO 
mag. Polona Pergar Guzaj 
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Priloga 1: 
 

Okviren podrobnejši program dela Nadzornega 
odbora Občine Hrastnik 

 
za mandatno obdobje 2018-2022 

 
Okviren program dela za 2019: 

1. Zavod: Vrtec Hrastnik: Izračun stroškovne cene vrtca (dvig v 2018 – preveriti 
pravilnost predpostavk: na zavodu je bil v 2018 ustvarjen presežek, strošek plač 
bistveno narasel…): ali je mišljeno, da se bo dvignila kvaliteta varstva (npr. bolj 
zdrava prehrana, dodatna didaktična oprema…) 

2. Zavod: Zdravstveni dom Hrastnik: stroški dela: povezava med dodatnimi odhodki 
(predvsem opredeljeno kot nove zaposlitve) in realiziranimi storitvami (in posledično 
prihodki) (v poročilu piše, da so prihodki v 2018 nad planom in stroški pod planom… 
Kako je lahko potem taka izguba in posledično nelikvidnost zavoda?) - primerjati s 
sanacijskimi ukrepi in izvajanjem le teh v 2019 

3. Gospodarska družba: CEROZ:  
o Izračun cene (po metodologiji MEDO: kateri stroški so bili upoštevani, na 

kakšen način je bila upoštevana ekonomika proizvodnje odpadkov,...) 
o vloga ustanovitelja in način izvrševanja te vloge (v preteklih letih in sedaj) 

4. Občina Hrastnik: način izterjave terjatev (kako se izvaja: spremljanje, opominjanje, 
izterjava)  

5. Investicije: pregled realizacije investicije Rekonstrukcija objekta OŠNH Rajka – 
podružnica Dol (predvsem kako je prišlo do odmika oz. kako se je obvladovalo 
tveganja, da ne bi prišlo do odmika,…) 

 
Okviren program dela za 2020 

1. Zavod: OŠ Hrastnik 
2. Zavod: KRC Hrastnik 
3. Gospodarska družba: ponovno Ceroz? Ali še en zavod (MCH?) 
4. Izbrani konto občinskega proračuna – morda obvladovanje skupnih služb 

(redarstvo,…) 
5. Izbrana investicija 

 
Okviren program dela za 2021 

1. Zavod: GŠ Hrastnik 
2. Zavod: Dom starejših Hrastnik 
3. Gospodarska družba: KSP Hrastnik 
4. Izbrani konto občinskega proračuna 
5. Izbrana investicija 

 
Okviren program dela za 2022 

1. Zavod: Zasavske lekarne 
2. Zavod: Knjižnjica Antona Sovreta Hrastnik 
3. Izbrano društvo ali Center za socialno delo Hrastnik 
4. Izbrani konto občinskega proračuna 
5. Izbrana investicija
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Priloga 2: 
 
 
Okviren podrobnejši terminski program dela Nadzornega odbora Občine Hrastnik v letu 2019 

 
Zap. Št Področje pregleda izvajalca Zahtevnost 

nadzora 
Okvirni termin 
izvedbe pregleda 

3a Ceroz: izračun nove ekonomske cene koordinira: Bojan Klenovšek  
sodeluje: Rosita Potočnik 

manj zahteven 
nadzor 

maj – junij 2019 

3b Ceroz: vloga ustanovitelja in način izvrševanja te 
vloge 

koordinira: Emil Šabanovič, 
sodeluje: Marjan Racki 

manj zahteven 
nadzor 

julij – september 
2019 

4 Občina: način izterjave terjatev koordinira: Jurij Kolar  
sodeluje: Emil Šabanovič 

manj zahteven 
nadzor 

september – okrober 
2019 

5 Investicije: pregled realizacije investicije 
Rekonstrukcija objekta OŠNH Rajka – podružnica 
Dol 

koordinira: Marjan Racki,  
sodeluje: Bojan Klenovšek 

manj zahteven 
nadzor 

september – oktober 
2019 

1 Vrtec Hrastnik: Izračun stroškovne cene koordinira: Rosita Potočnik  
sodeluje: Borut Vladimir Pušnik 

manj zahteven 
nadzor 

november . 
december 2019 

2 ZD Hrastnik: stroški dela: povezava med 
dodatnimi odhodki in realiziranimi storitvami ter 
povezava s s sanacijskimi ukrepi in izvajanjem le 
teh v 2019 

koordinira: Jurij Kolar 
sodeluje: Borut Vladimir Pušnik 

manj zahteven 
nadzor 

november . 
december 2019 

 
Pri vseh pregledih sodeluje predsednica NO.  


