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Na osnovi določil 43. člena Statuta Občine Hrastnik ( UVZ št. 28/17 ) in določil Poslovnika o 
delu Nadzornega odbora Občine Hrastnik (UVZ, št. 28/15) ter Terminskega programa dela 
Nadzornega odbora Občine Hrastnik za leto 2022, je bil na 11. Redni seji Nadzornega 
odbora Občine Hrastnik, dne 05.01.2022, sprejet sklep o izvedbi pregleda delovanja 
javnega zavoda Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik. 

 
POROČILO 

O OPRAVLJENEM NADZORU 
 

Na osnovi Sklepa, sprejetega na 11. redni seji Nadzornega odbora Občine Hrastnik, dne 
05.01.2022, je bil dne 21.03.2022 ob 10.00  uri začet 

 
Pregled delovanja javnega zavoda Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik.  

 
Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Hrastnik 

 
1. Nadzorni odbor v sestavi: 

- Polona Pergar Guzaj, predsednica 
- Bojan Klenovšek, podpredsednik  
- Emil Šabanovič, član 
- Jurij Kolar, član 
- Marjan Racki, član 
- Rosita Potočnik, članica 
- Borut Vladimir Pušnik, član 

 
2. Poročevalci: 

- Emil Šabanovič 
- Rosita Potočnik 
 

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

 
4. Ime nadzorovanega javnega zavoda; 

- Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik 
 

5. Pravne podlage: 
Dejavnost Knjižnice Antona Sovreta se izvaja kot javni zavod, zato mora biti njeno 
poslovanje skladno z: 

- Zakonom o javnih zavodih; 
- Zakonom o delovnih razmerij; 
- Zakonom o javnih financah; 
- Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda; 
- Sklepom župana vezanega na zaposlitev direktorice; 
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- pogodbo o zaposlitvi direktorice in aneksi k pogodbi.  
- kolektivno pogodbo za javni sektor. 

 
UVOD 

 
Dne 17.01.2022 sva po mailu prejela na vpogled finančni načrt in rebalans za leto 2021.  
 
Dne 01.03.2022 sva prejela Letno poročilo za leto 2021. 
 
Dne 07.03.2022 sva prejela finančne kartice na kontu 464 z analitiko stroška dela, 
vključno z javnimi deli. 
 
Dne 15.3.2022 sva prejela Pogodbo o zposlitvi, podpisano s sedanjo direktorico z dne 
9.4.2018 z veljavnostjo od 20.6.2018 za petletni mandat. 
 
Istočasno sva prejela tudi njeno Plačilno listo za leto 2021 iz katere je razvidno, da so 
bili prejemki direktorice v skladu s podpisano pogodbo.    
 
Po pregledu vseh navedenih dokumentov  sva ugotovila naslednje: 

 
Vsi navedeni dokumenti in pregledano poslovanje je vzorno, temu primerno so vse knjižbe in 
dokumenti primerno urejeni. 
 
 
UGOTOVITVENI DEL 

 
Na podlagi prej navedenih dokumentov in pregledov sva opravila zaključni pregled v 
Knjižnici Antona Sovreta Hrastnik, dne 21.03.2022 ob 10. uri.  
 
Nadzora sva se udeležila oba imenovana člana NO, Emil Šabanovič in Rosita Potočnik. S 
strani Knjižnice so bile prisotne direktorica Mateja Smodiš (pred tem Mateja Planko). Ta 
navedba je potrebna, ker je del dokumentov napisano na eno in nato na drugo ime iste 
osebe. Prisotna je bila tudi računovodkinja Ksenija Felicijan s strani družbe KRC, ki 
pogodbeno izvaja računovodski servis za Knjižnico.   
 
Na vsa dodatna vprašanja vezano na Letno poročilo, pogodbo o zaposlitvi, aneks in 
transfer ustanovitelja sva dobila potrebna pojasnila in zahtevane kopije dokumentov. 

 
Iz Letnega poročila za leto 2021 je rezultat poslovanja naslednji: 

- Po računovodskih predpisih je imela Knjižnica prihodkov za 242.979 EUR in 
odhodkov za 241.113 EUR 

- Po finančnem toku prihodkov za 271.744 eur in odhodkov 274.495 EUR 
- Poslovni izid izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.849 EUR 
- Glede na presežek iz preteklega obdobja in delnega nakupa knjig je skupni 

presežek 2.427 EUR. 
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- Strošek dela znaša 211.858 EUR kar predstavlja kar 88 % celotnih odhodkov oz. 
vključujoč še knjižnično gradivo 79 % vseh odhodkov 

 
 
POVZETEK UGOTOVITVENEGA DELA 

 
Med pregledom sva ugotovila naslednje: 
 
Ker predstavlja strošek dela glavni del vseh finančnih stroškov, sva pri pregledu največ 
časa namenila temu področju.  Vse, kar sva uspela pregledati, se ujema z informacijami, 
ki sva jih pridobila že predhodno. Meniva, da je poslovanje primerno po vsebini svoji 
dejavnosti knjižničarstva in vse primerno vsebinsko in računovodsko prikazano in 
evidentirano.  
 
V zadnjem obdobju se je zaradi krize s koronavirusom videlo, da je obseg poslovanja v 
letu 2020 glede na leto 2019 precej upadlo in da se je v letu 2021 že bistveno popravilo 
in se vrača v tako rečeno normalo. 
 
V tem osnutku navajava Letno poročilo za leto 2021, ki v času pregleda še ni bilo 
obravnavano na Občinskem svetu Občine Hrastnik. 

 
PRIPOROČILA IN PREDLOGI 

 
Meniva, da lahko rečeva le naj nadaljujejo s tako preglednim načinom poslovanja tudi v 
prihodnje. 

 
Pregled na v Knjižnici Antona Sovreta Hrastnik je bil končan 21.03.2022 ob 11.00 uri.  

 
 
ČLANI  NO: PREDSEDNICA  NO: 

1. Bojan Klenovšek, podpredsednik odbora 
2. Emil Šabanovič, član 
3. Jurij Kolar, član 
4. Marjan Racki, član 
5. Rosita Potočnik, članica 
6. Borut Vladimir Pušnik, član 

 

 mag. Polona Pergar Guzaj 

  

  
 
 
VROČITI: 

1. nadzorovanemu organu 
2. županu občine Hrastnik 
3. po zaključni potrditvi poročila na NO objaviti na spletni strani občine. 


