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Z A P I S N I K 
9. seje Nadzornega odbora Občine Hrastnik 

 
 
 ki je potekala 19. 10. 2016, s pričetkom ob 17.00, v sejni sobi Občine Hrastnik. 

 
Prisotni člani Nadzornega odbora: Emil Šabanovič, Igor Zalokar, Nermin Bajramović, Jure 
Kolar, Janez Koritnik (Opravičila sta se Andrej Funkl in Tina Prosen Guček.)  
Ostali prisotni: Vanja Jerič, Janez Kraner, Andreja Pavlič Udovč, Irena Senčar 
 
Predsednik Nadzornega odbora (NO) je predlagal širitev dnevnega reda pod točko 4. (4.2 – 
Poročilo o opravljenem nadzoru MCH, KRC). Člani Nadzornega odbora so tako soglasno 
sprejeli naslednji  
 

d n e v n i   r e d: 
 

 
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda; 

 
2. Pregled in potrditev zapisnika 8. redne seje NO z dne 29. 6. 2016; 

 
3. Obravnava in sprejem Poročila o izvršitvi sklepov 8. redne seje NO; 

 
4. Obravnava in sprejem osnutkov poročil za dogovorjene in izvedene nadzore; 

 
4.1 Stanje zadolženosti Občine Hrastnik – pregled konta 9601 – drugi dolgoročni krediti, 

prejeti v državi; 
 

4.2 Pregled tržnega poslovanja in razmejitev tržnega in javnega poslovanja pri JZ Mladinski 
center Hrastnik in Kulturno-rekreacijski center Hrastnik – glede na uporabo sprejetih 
pravilnikov o razmejevanju stroškov in sprejetih sodilih ter njihovo uporabo pri pripravi 
zaključnega računa; 

  
5. Informacija o realizaciji Proračuna Občine Hrastnik za obdobje januar-avgust 2016; 

 
6. Odločitev Nadzornega odbora o izvedbi naslednjega nadzora; 

 
7. Vprašanja in pobude. 



 K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA: 

• Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda; 
 

Predsednik NO Emil Šabanovič je ugotovil, da je na seji navzočih pet članov, torej so sklepčni. 
Soglasno so sprejeli naslednji  
 

S K L E P 
 

Potrdi se predlagani dnevni red. 
 
 
K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA: 

• Pregled in potrditev zapisnika 8. redne seje NO, z dne 29. 6. 2016; 
 

Predsednik je pozval člane odbora, da podajo morebitne pripombe na zapisnik 8. redne seje 

Nadzornega odbora. Po manjših popravkih je bil soglasno sprejet naslednji  

 

S K L E P 

 
Potrdi se zapisnik 8. redne seje Nadzornega odbora občine Hrastnik, z dne 29. 6. 2016. 
 
 
K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA: 

• Obravnava in sprejem Poročila o izvršitvi sklepov  8. redne seje Nadzornega odbora; 
 

Nadzorni odbor se je seznanil s poročilom o izvršitvi sklepov 8. redne seje, kamor je bilo 
dodano tudi poročilo o pregledu tržnega poslovanja in razmejitvi tržnega in javnega 
poslovanja pri JZ Mladinski center Hrastnik in Kulturno-rekreacijski center Hrastnik – glede 
na uporabo sprejetih pravilnikov o razmejevanju stroškov in sprejetih sodilih ter njihovo 
uporabo pri pripravi zaključnega računa (dodano pod 4. točko predložene realizacije 
sklepov).  
 
Člani NO so soglasno sprejeli naslednji  
 

S K L E P  
 

Nadzorni odbor sprejme Poročilo o izvršitvi sklepov 8. redne seje Nadzornega odbora v 
predloženi in na seji dopolnjeni vsebini. 
 
 
 
 



 
K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA: 

• Obravnava in sprejem osnutkov poročil za dogovorjene in izvedene nadzore; 

 

4.1 

Nadzor so opravili: Andrej Funkl, Tina Prosen Guček in Emil Šabanovič.  

Nadzorovana oseba: Oddelek za proračun in finance 

Zahtevnost nadzora: manj zahtevni nadzor 

___________________________________________________________________________ 

Emil Šabanović je v imenu nadzornikov predstavil poročilo, potek nadzora ter ugotovitve in 

priporočila.  

Igor Zalokar je predlagal, da bi v osnutek poročila za lažjo predstavo dodali podatek, kolikšna 
je zadolženost občine glede na zadolženost prebivalca v Republiki Sloveniji. Vanja Jerič, vodja 
Oddelka za proračun in finance na Občini Hrastnik, je pojasnila, da so zadnji podatki dostopni 
na spletni strani MF za leto 2014, za leto 2015 pa še ni novih podatkov. Emil Šabanovič je 
menil, da ti podatki v obravnavanem poročilu niso nujni.  
 
Igor Zalokar je vprašal, kako je s trenutno zadolženostjo Občine Hrastnik in Vanja Jerič je 
pojasnila, da javni zavodi niso zadolženi, poleg proračuna je zadolženo le Komunalno-
stanovanjsko podjetje Hrastnik. Zadolženost KSP Hrastnik se ne všteva v zadolženost občine. 
 
Člani NO so soglasno sprejeli naslednji  
 

S K L E P 
 

V predloženi in na seji dopolnjeni vsebini se potrdi osnutek Poročila o opravljenem nadzoru 
Stanja zadolženosti Občine Hrastnik – pregled konta 9601 – drugi dolgoročni krediti, prejeti v 
državi, in se posreduje nadzorovani osebi, da poda morebitne pripombe.  
 
4.2 

Nadzor sta opravila: Nermin Bajramović in Janez Koritnik.  

Nadzorovana oseba: javni zavod MCH in javni zavod KRC Hrastnik 

Zahtevnost nadzora: manj zahtevni nadzor 

___________________________________________________________________________ 

Nermin Bajramović je v imenu nadzornikov predstavil poročilo, potek nadzora ter ugotovitve 

in priporočila.  



Po dogovorjenih popravkih je bilo izpostavljeno še vprašanje pregleda obeh zaključnih 

računov za leto 2015, z vidika upoštevanja ugotovitev nadzora.  

Člani NO so soglasno sprejeli naslednji 
 

 S K L E P 
 

V predloženi in na seji dopolnjeni vsebini se potrdi osnutek Poročila o opravljenem nadzoru 
Pregleda tržnega poslovanja in razmejitve tržnega in javnega poslovanja pri JZ Mladinski 
center Hrastnik in Kulturno-rekreacijski center Hrastnik – glede na uporabo sprejetih 
pravilnikov o razmejevanju stroškov in sprejetih sodilih ter njihovo uporabo pri pripravi 
zaključnega računa in se posreduje nadzorovani osebi, da poda morebitne pripombe.  
 
K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA: 

• Informacija o realizaciji Proračuna Občine Hrastnik za obdobje januar-avgust 2016; 

Uvodno obrazložitev je podala vodja Oddelka za Proračun in finance Občine Hrastnik, Vanja 
Jerič. Poudarila je, da v obravnavanem obdobju ni bilo državnih razpisov, prihodkov iz tega 
naslova je malo. Župan in strokovne službe si prizadevajo pri iskanju finančnih virov za 
rekonstrukcijo in novogradnjo OŠ NH Rajka Podružnica Dol. Polega tega je 29. 8.  občino 
Hrastnik prizadelo neurje, ki je povzročilo veliko škodo. Občina je imela z intervencijo in 
nujnimi sanacijami veliko stroškov, še vedno pa ni prejela sklepa Vlade o višini sredstev, ki jih 
bo s strani države prejela za pokritje intervencijskih stroškov.   Na vseh postavkah, kjer so 
bila načrtovana določena vlaganja v prenovo cestne infrastrukture, so se ta sredstva 
preusmerila v kritje interventnih stroškov, saj bodo plačane storitve v letu 2016 pogoj za 
delno refundacijo stroškov s strani države v naslednjem letu.  
 
Igor Zalokar je vprašal, kakšna je ocena škode (ta po prvotnih ocenah znaša 4.5 mio evrov). 
Janez Kraner, direktor občinske uprave Občine Hrastnik, je pojasnil, da trenutno poteka še 
podrobnejše ocenjevanje in po vnosu v program države Ajda kaže, da bo škoda še večja.  
 
Zalokar je vprašal še, koliko objektov je predvidenih za energetsko sanacijo in, kako poteka 
zbiranje ponudb za javno-zasebno partnerstvo. Janez Kraner je odgovoril, da gre za 
energetsko sanacijo petih objektov (pri tem Podružnična šola Dol pri Hrastniku – zgolj test 
možnosti izvedbe preko javno-zasebnega partnerstva, ker to ni mogoče, se odpirajo 
možnosti prijav na druge razpise). Na razpis za partnerstvo je prispela samo ena ponudba 
(Petrol), po analizi in pridobljenih potrdilih, je bil sklep o ustreznosti priznan v petek (15. 10. 
2016, o.p.). Ko bo sklep pravnomočen, se bodo s ponudnikom pričeli pogovori o njegovem 
videnju sanacije (prihranki, stroški, tehnične rešitve). S temi pogajanji je treba pohiteti, ker je 
razpis odprt, prvi rok za prijavo pa je 12. 12. 2016.  
 
Emila Šabanovića je zanimalo, ali gre v fazi pogovorov res za pogajanja, ali je že predpisano, 
kako se prihranki delijo.  
Janez Kraner je pojasnil, da je izplen limitiran na 7 %, skozi prihranke naj bi se investicija 
izplačala. Preko konkurenčnega dialoga si bo Občina skušala zagotoviti čim večji delež 
prihranka.  
 



Emil Šabanovič je vprašal še, kakšna je situacija pri projektu rekonstrukcija in novogradnja 
Podružnične šole Dol pri Hrastniku ter pri projektu Industrijska cona Steklarna-Tovarna 
kemičnih izdelkov Hrastnik (TKI).  
Janez Kraner je odgovoril, da gre pri projektu Industrijske cone Steklarna TKI Hrastnik za 
projekt posredovan na Ministrstvo za gospodarstvo in tehnologijo Republike Slovenije. V 
finančni konstrukciji je zajeta komunalna ureditev območja, rušitev objektov, oporni zid, 
določena infrastruktura pa je že urejena – kanalizacija, vodovod. Obstaja tudi potreba po 
zagotovitvi nadomestnih stanovanj. Vrednost investicije je ocenjena na 4.3 mio evrov, 
upravičeni pa bi bili do 2.7 mio nepovratnih sredstev. Dogovor ni podpisan, novih informacij 
trenutno ni. Občina je pristopila k pripravi projektne dokumentacije (trenutno idejna 
zasnova, PGO, projekt za pridobitev dovoljenja za rušenje teh stavb), v drugem delu te cone 
pa bo dokumentacijo pripravljala TKI.  
Glede šole na Dolu  je Kraner pojasnil, da je pri začetku projekta rekonstrukcije in 
novogradnje šole prišlo do zamika zaradi usklajevanja z vodarji in čakanja na razpis za 
energetsko sanacijo javnih objektov – že začete investicije namreč niso upravičene do 
sredstev. Občina se trudi urediti finančno konstrukcijo, a je to velik problem. Državna 
sredstva se bodo poskušala pridobiti vsaj za nakup opreme. Investicija je prijavljena na Eko-
sklad, odgovora še ni. V vsakem primeru bo za ta projekt potrebno zadolževanje.  
 
Emil Šabanovič se je na Vanjo Jerič obrnil z vprašanjem, kako se lotiti nadzora  Komunalno-
stanovanjskega podjetja Hrastnik (KSP). Postavil je vprašanja predvsem glede cenika, 
metodologije za oblikovanje le-tega, subvencij Občine. 
Vanja Jerič je pojasnila, da je Komunalno-stanovanjsko podjetje Hrastnik po zakonodaji 
dolžno vsako leto pripraviti elaborat cen, ki bo letos na seji Občinskega sveta Občine Hrastnik 
obravnavan  v mesecu decembru, v katerem predlaga cene storitev družbe in omrežnino. V 
grobem je predstavila metodologijo oblikovanja cen in obrazložila način subvencioniranja 
cen omrežnine za uporabnike s strani Občine Hrastnik.  
 
Člani NO so soglasno sprejeli naslednji 
 

S K L E P  
 

Nadzorni odbor se je seznanil z informacijo o realizaciji proračuna v obdobju januar-avgust 
2016. 
 
 
K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA: 

• Odločitev NO o izvedbi naslednjega nadzora 
 
Predsednik je predlagal, da Nadzorni odbor zaprosi KSP za pojasnila, na kakšni osnovi je 
oblikovan njihov cenik, in za vpogled v elaborat. Zanima ga, kako se postavljajo cene storitev, 
ki jih KSP opravlja kot servis na lokalni ravni. Nadzorni odbor naj bi KSP zaprosil, da nekdo 
predstavi elemente, na osnovi katerih so oblikovane cene. 
 
Člani NO so soglasno sprejeli naslednji 
 



S K L E P 
 
Nadzorni odbor pozove Komunalno-stanovanjsko podjetje Hrastnik za predstavitev in razlago 
naslednjih zadev na 10. redni seji Nadzornega odbora občine Hrastnik: 
 
- elaborat KSP Hrastnik, 
- metodologija za določanje cenika KSP Hrastnik, 
- način izvajanja cenika KSP Hrastnik. 

 
Člani NO so soglasno sprejeli naslednji 
 

S K L E P 
 
Nadzorni odbor opravi do 10. redne seje pregled dolgoročnih finančnih naložb Občine 
Hrastnik (stanje na kontu 06). 
 
Pooblaščene osebe za izvedbo nadzora: Jurij Kolar in Igor Zalokar 

Nadzorovana oseba: Oddelek za proračun in finance 

Zahtevnost nadzora: manj zahtevni nadzor 

 

K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA: 

• Vprašanja in pobude; 
 
Naslednja, 10. redna seja NO bo po dogovorjenem dnevnem redu predvidoma potekala 
decembra. 
 
Seja je bila zaključena ob 18.45.  

 

************************************** 

 

      Zapisala                                                                                   Predsednik Nadzornega odbora 
   Irena Senčar                                                                                          Emil Šabanovič                                                                                                               
 

 

 

 


