
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 14.seji 

Nadzornega odbora Občine Hrastnik, dne 13.11.2017, sprejet sklep o izvedbi pregleda 

celovite sanacije območja Jepihovec-Čreta-Turje. Nadzorni odbor Občine Hrastnik je na 

15.seji, dne 18.04.2018  sprejel 

 

POROČILO 

O OPRAVLJENEM NADZORU 
 

Na osnovi Sklepa sprejetega na 14. redni seji Nadzornega odbora Občine Hrastnik, dne 

13.11.2017 , je bil dne 04.04.2018 ob 16.00  uri začet, 

 

Pregled izvedbe celovite sanacije območja Jepihovec-Čreta-Turje.  

 

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. Poročevalci: 

- Emil Šabanovič 

- Tina Prosen Guček 

- Andrej Funkl 

- Nermin Bajramović 

 

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: 

- Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 

dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS št. 60/06, 54710 in 27/16), 

- Zakon o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015, Uradni list 

Evropske unije št. 307/2015 ), 

- Proračun občine Hrastnik za leto 2017, s spremembo. 

-    Zakon o gospodarskih javnih službah ( UL RS št. 32/93, 30/98-ZZLPPO, 

127/06-ZJZP, 38/10-ZUKN, 57/11-ORZGJS40 ). 

 

 

 

 

 

 

UVOD 

 
Dokumentacija, ki smo jo pregledali je naslednja ; 

 

- datum objave na portalu javnih naročil RS dne19.05.2017, 

-     št.objave JN 0005181/2017 BO1, 

-     sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila in o imenovanju strokovne 

komisije, 

-     spremembe obsega, 

-     poročilo o pregledu in ocenjevanju ponudb, 

-     pogodbo št.430-6/2017 o sanaciji plazov Jepihovec-Turje, podpisano dne 

03.08.2017 v znesku 2.307.718,87 eur z rokom izvedbe do 20.10.2017  z AGM Nemec 

d.o.o. kot vodilnim partnerjem v partnerski ponudbi JV AGM Nemec-Hidrotehnik, 

-     ogled objekta in informativni sestanek, 

-     odločitev o oddaji naročila, 

-     oddaja naročila, 

-     obvestilo o oddaji naročila na portalu javnih naročil, 

-     javno naročilo ( objava pogodbe ), 

-     končno poročilo o pregledu in ocenjevanju ponudb, 

-     aneks št.1 podpisan 18.10.2017 s podaljšanjem roka izvedbe do 20.11.2017, 

-     aneks št.2 podpisan 06.11.2017 z opisom dodatnih del v vrednosti 613.423,89 eur 

z rokom dokončanja 30.06.2018 

 

Na samem pregledu smo dobili še finančne kartice; 

 

- Kartice finančnega knjigovodstva konti 4,7 in sicer na kontih; 

- 402599 - drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 1.720.737 eur, 

- 740001 - prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 2.244.220 eur, 

- 910000 - rezervni sklad 104.076 eur, 

- Konto 4 – odhodki in drugi izdatki PP: 4223001 – stroški odprave posledic 

naravnih nesreč 2.359.371 eur. 

Vse navedene kartice izkazujejo stanje na dan 31.12.2017. 



 

Skupno pa je trenutno finančno stanje ( brez zaokroževanja ) tik pred dokončanjem 

vseh del ( 30.06.2018 po aneksu št. 2 ) na dan 01.02.2018 naslednje; 

 

Skupaj 2.498.815,80 eur in od tega ; 

 

- sredstva Države 2.109.327,75 eur in 

- sredstva Občine    389.488,05 eur, od tega; iz rezervnega sklada 104.075,66 

eur, iz drugih rezerv 250.043,49 eur in iz veljavnega proračuna za leto 2017 še 

35.368,90 eur. 

 

 

 

UGOTOVITVENI DEL 
 

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

ki smo ga izvedli 04.04.2018 z ogledom na terenu in nato še z razgovorom in pregledom 

dokumentacije. 

 

Ob prisotnosti g.Tomaža Sihurja-Vodje Oddelka za prostor, okolje in gospodarske javne 

službe sva si dva člana komisije z g. Nerminom Bajramovićem osebno ogledala izvedbo 

na terenu samem, nato se nam je pridružila še ga. Tina Prosen Guček, da smo opravili še 

razgovor in še enkrat skupaj pregledali  dokumentacijo in ugotovili, da se vsi podatki 

ujemajo. 

 

G. Andrej Funkl se nadzora ni udeležil. 

      

 

 

 

POVETEK UGOTOVITVENEGA DELA 
 

Med pregledom smo ugotovili naslednje; 

 

Na terenu smo ugotovili, da zajema sanacija plazov Jepihovec – Turje izredno veliko in 

zahtevno površino. 

 

Pregledana dokumentacija je skladna s pravnimi podlagami in knjižbami na Občini 

Hrastnik. 

 

Ugotovili smo, da se uradno navaja naziv predmetne naložbe –sanacija plazov 

Jepihovec – Turje, kar je razvidno iz vseh pregledanih dokumentov. 

 

S strani G Sihurja smo 05.03.2107 prejeli zaprošeno vmesno poročilo o izvajanju 

naložbe sanacija plazov Jepihovec – Turje.  

 

Iz poročila je razvidno, da so bila dela v veliki večini že izvedena, trenutno se že 

izvaja še dokončanje sanacije zajetij in do roka bo izvedena še fina preplastitev že 

asfaltirane sanirane ceste, ki je morala počakati zaradi prehitrega prihoda zime v 

jesenskem obdobju. 



 

Tudi iz finančnih poročil je vidno, da so bila že izvedena dela v višini 2.498.815,80 

eur, kar glede na odobreno višine naložbe 2.920.961,90 eur v celoti z dopolnitvami 

pomeni izvedba v vrednosti 86 % celotne naložbe. 

 

 

PRIPOROČILA IN PREDLOGI 
 

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

nivoju. 

 

Priporočamo, da se po 30.06.2016 pošlje na Nadzorni odbor končno poročilo o navedeni 

naložbi. 

 

 

Pregled na sedežu Občine Hrastnik je bil končan 04.04.2018 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 


