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POROČILO 

O DELU NADZORNEGA ODBORA 

OBČINE HRASTNIK V LETU 2012 
 

I. 

 

Na osnovi 13. člena Poslovnika o delu Nadzornega odbora občine Hrastnik ( Uradni vestnik 

Zasavja, št. 11/08) Nadzorni odbor občine Hrastnik vsako leto sprejme letni program dela za 

tekoče leto. Nadzorni odbor je tako 15.2.2012 sprejel letni program za leto 2012, katerega 

obvezni sestavni del je bil tudi letni pregled zaključnega računa proračuna občine za preteklo 

leto.  

V skladu s tem programom se je Nadzorni odbor v letu 2012 seznanjal z izvrševanjem 

proračuna in s problematiko, povezano s tem. Nadalje je opravljal nadzore, pripravljal 

poročila o nadzoru ter preverjal odzive na ugotovitve in priporočila. NO se je v letu 2012 

sestal na petih rednih sejah. Izrednih sej ni bilo. 

Na svoji seji 10. 10. 2012 je NO obravnaval tudi notranjerevizijsko poročilo poslovanja 

Občine Hrastnik za leto 2011, pripravljenega s strani zunanjega izvajalca, družbe za revizijo 

in svetovanje AB AKTIVA. Poročilo ugotavlja, da je izvajane proračuna občine v skladu s 

predpisi, da je zaključni račun občine pripravljen skladno s predpisi, da letno poročilo in 

računovodski izkazi občine pravilno prikazujejo stanje sredstev in obveznosti do virov 

sredstev ter prihodke in odhodke občine, ter da ima vzpostavljeno primerno kontrolno okolje 

in notranje kontrole, ki zagotavljajo urejeno in smotrno poslovanje. Manjše ugotovitve in 

priporočila so revizorji imeli v zvezi z izkazovanjem določenih postavki sredstev občine in v 

zvezi z izvajanjem postopkov naročanja v skladu z zakonom o javnem naročanju. 

Nadzorni odbor je v letu 2012 opravil nadzor pravilnosti in zakonitosti poslovanja in 

izvrševanja proračuna občine in pripravil poročila naslednjih proračunskih postavk, področij, 

oz. aktivnosti občine: 

 



Zap. 

št. 

Poročilo Datum sprejetja 

poročila 

1 Poročilo o opravljenem nadzoru zaključnega računa proračuna 

občine Hrastnik za leto 2011 in 

 Poročilo o pregledu kratkoročnih obveznosti in terjatev 

iz proračuna občine za leto 2011 

27.3.2012 

2 Poročilo o pregledu prodaje občinskega stvarnega premoženja 

v letu 2012 

26.6.2012 

3 Poročilo o pregledu nabave stvarnega premoženja Občine 

Hrastnik v letu 2012 

26.6.2012 

4 Poročilo o pregledu Javnega zavoda Vrtec Hrastnik 12.12.2012 

Nadzorni odbor je v letu 2012 izvedel štiri nadzore in pripravil pet poročil. NO je izvedel 

manjše število nadzorov kot prejšnje leto. Razlog za to je najprej v oceni NO, da v letu pred 

tem ni odkril velikih pomanjkljivosti v okviru nadzorov, ki jih je opravljal in pa dejstvu, da je 

v drugi polovici leta opravil obsežnejši nadzor posrednega proračunskega porabnika.  

Tako je NO v okviru postopkov sprejema zaključnega računa občine za leto 2012, pregledal 

kratkoročne obveznosti in terjatve. Nato je pregledal postopke prodaje in nabave stvarnega 

premoženja Občine Hrastnik. Kot zadnjo nalogo pa je izvedel obsežnejši pregled Javnega 

zavoda Vrtec Hrastnik. 

NO v svojih postopkih nadzora izvrševanja proračuna občine ni ugotavljal nepravilnosti. NO 

tudi ni ugotavljal pomanjkljivosti.  

NO pa je ugotavljal določene pomanjkljivosti pri pregledu Javnega zavoda Vrtec Hrastnik. 

Nepravilnosti sicer nismo ugotavljali, ugotavljali pa smo pomanjkljivosti pri postopkih 

prevzemanja obveznosti in potrjevanja računov, zato smo zavodu za to področje podali dve 

priporočili. Pripravili smo še eno priporočilo in sicer v zvezi s prenosom poslovno 

nepotrebnega premoženja na občino. 

Za konec lahko zaključim, da NO v letu 2012 za področje izvrševanja občinskega proračuna 

ni ugotavljal nepravilnosti, napak ali pomanjkljivosti, ki bi kazale na velika tveganja pri 

načrtovanju in izvajanju proračuna občine Hrastnik.  

NO je sicer ugotavljal določene probleme prejemnika sredstev iz občinskega proračuna, zato 

se mora NO v letu 2013 posvetiti bodisi postopkom občine, ki bi zagotavljali poslovanje 

porabnikov občinskega proračuna bodisi preverjati še druge porabnike. 
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