
Na osnovi določil 43. člena Statuta Občine Hrastnik ( UVZ št. 17/10 in 19/10 ) in določil 

Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Hrastnik (UVZ, št. 28/15) ter Programa dela 

Nadzornega odbora Občine Hrastnik za mandatno obdobje 2014-2018, je bil na 15.seji 

Nadzornega odbora Občine Hrastnik, dne 18.04.2018, sprejet sklep o izvedbi pregleda 

izvajanja zimske službe v zimski sezoni 2017/2018. Nadzorni odbor Občine Hrastnik je na 

16.seji, dne 27.06.2018  sprejel 

 

POROČILO 

O OPRAVLJENEM NADZORU 
 

Na osnovi Sklepa sprejetega na 15. redni seji Nadzornega odbora Občine Hrastnik, dne 

18.04.2018 , je bil dne 06.06.2018 ob 17.00  uri začet, 

 

Pregled izvajanja zimske službe v zimski sezoni 2017/2018.  

 

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Hrastnik 
 

1. Nadzorni odbor v sestavi: 

- Emil Šabanovič, predsednik odbora 

- Igor Zalokar, podpredsednik odbora 

- Jurij Kolar, član 

- Janez Koritnik, član 

- Nermin Bajramović, član 

- Andrej Funkl, član 

- Tina Prosen Guček, članica 

 

2. Poročevalca: 

- Emil Šabanovič 

- Janez Koritnik 

 

3. Izvedenec: 

- Ime in priimek: 

- Sklep o imenovanju izvedenca: NO ni sprejel odločitve 

 

 

4. Ime nadzorovanega organa 



- Občina Hrastnik Oddelek za prostor, okolje in gospodarske javne službe 

 

5. Pravne podlage: 

 

 
 

 

 

 

UVOD 

 
Dokumentacija, ki smo jo pregledali je naslednja ; 

 

- Tripartitna koncesijska pogodba o izvajanju obvezne gospodarske javne službe 

rednega vzdrževanja občinskih cest v Občini Hrastnik 

- Izvedbeni program zimske službe 2017/2018 

- Obračuni obeh izvajalcev ( KSP Hrastnik in AGM Nemec d.o.o., Laško ) po 

mesecih od novembra 2017 do marca 2018 

- Kartico finančnega knjigovodstva konto 402599 drugi izdatki za tekoče 

vzdrževanje in zavarovanje. 

- Zaključno poročilo o izvajanju zimske službe v sezoni  2017/2018, ki ga je 

pripravil Oddelek za okolje, prostor in GJS Občine Hrastnik 

 

Na samem pregledu smo dobili še finančne kartice; 

 

- Kartice finančnega knjigovodstva konti z izpisom ločenih postavk zimske službe. 

- Na vpogled smo imeli vso dokumentacijo o izvajanju postopkov izvedbe zimske 

službe skupaj s sledilnimi napravami Blackblox. 

 

 

 

UGOTOVITVENI DEL 
 

Po preučitvi vse vnaprej poslane dokumentacije, smo se dogovorili za zaključni pregled, 

ki sva ga izvedla 06.06.2018 z razgovorom  z g.Tomažem Sihurjem vodjem oddelka in go 

Ireno Orožen, ki je konkretno zadolžena za nadzor izvajanja zimske službe ter pregledom 

dokumentacije. 



Veljavna koncesijska pogodba (tripartitna) je bila podpisana med Občino Hrastnik in 

dvema izvajalcema KSP Hrastnik in AGM Nemec d.o.o., Laško dne 21.11.2013 z 

veljavnostjo 7 let. Tako velja do 20.11.2020. K pogodbi so priložene vse potrebne izjave 

obeh izvajalcev o zagotovitvi primernih strojev in naprav potrebnih za izvajanje zimske 

službe kot tudi zagotovitvi  primernega kadra in načina organizacije kot tudi obveščanja. 

      

V izvedbenem programu so navedene vse zahtevane naloge in opravila, pred, v in po 

zimskem obdobju. Trajanje zimske službe je od 15.11.2017 do 15.03.2018. Trajanje 

priprav potrebnih pred zimsko sezono je od 01.10.2017 in pospravljanje po zimski sezoni 

do 15.04.2018. Popisane so tudi vse ceste, pločniki in parkirišča, ki jih je po določenem 

prioritetnem vrstnem redu potrebno očistiti snega. Določeni so tudi normativi porabe 

zmesi gramoza in soli. Pri mokrem posipanju je normalno razmerje suhe snovi in 

raztopine 70 :30  v korist suhe snovi. Vse naprave imajo sledilne naprave Blackbox ( KSP 

4 sledilnike in AGM 11 sledilnikov ). 

 

 

POVZETEK UGOTOVITVENEGA DELA 
 

Med pregledom sva ugotovila naslednje; 

 

Iz Zaključnega poročila o izvajanju zimske službe v sezoni  2017/2018 je razvidna tako 

količina snega, dnevi kot tudi porabljena količina gramoza in soli za izvajanje vseh 

pogodbeno določenih čiščenj površin (cest, avtobusnih postajališč, pločnikov in parkirišč ) 

 

Vsi normativi porabe so znotraj razpona določenega z izvedbenim programom. 

 

Skupi strošek zimske službe za zimsko sezono 2017/2018 skupaj z najemom sledilnikov 

je 414.545,58 eur z DDV (344.611,60 AGM; 69.170,86 KSP; ostali sledilniki). Znesek se 

ujema z mesečnimi obračuni in predloženo finančno kartico. 

 

 

Pregledana dokumentacija je skladna s pravnimi podlagami in knjižbami na Občini 

Hrastnik. 

 

 

 

 

PRIPOROČILA IN PREDLOGI 
 

Ocenjujemo, da je dosedanja izvedba opravljena profesionalno in na visokem strokovnem 

nivoju. 

 

Priporočili pa smo, da v poročilu o izvajanju zimske službe v sezoni 2017/2018 dopolnejo 

z natančnim popisom snežnih dni in količino snega ter dopolnejo analizo porabe gramoza 

in soli za oba izvajalca za celotno sezono. To je nadzorovana oseba upoštevala in takoj 

dopolnila že predloženo poročilo. Le to je potrdilo primernost in porabo znotraj vseh 

normativov 

 

Menimo, da je pregledana dokumentacija in način dela ter organizacija pokazala dobro 

zastavljeno projektno izvajanje in natančno spremljanje izvedbe.  



 

Vse kar je potrebno  tudi v prihodnje natančno spremljati, nadzirati in analizirati izvedbo. 

Podlage pa so dovolj strokovne in natančne, da to omogočajo. 

 

 

 

 

Pregled na sedežu Občine Hrastnik je bil končan 06.06.2018 ob 18.00 uri 

 

 

 

 

 

 

ČLANI  NO: PREDSEDNIK  NO: 

1. Igor Zalokar, podpredsednik odbora 

2. Jurij Kolar, član 

3. Janez Koritnik, član 

4. Nermin Bajramović, član 

5. Andrej Funkl, član 

6. Tina Prosen Guček, članica 

 

Emil Šabanovič 

  
 

 

 

VROČITI: 
1. nadzorovanemu organu 

2. županu občine Hrastnik 

 

V VEDNOST: 
 

3. Občinskemu svetu Občine Hrastnik 


