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

 
 
 ki je potekala 14. 12. 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, Andrej Funkl, Tina Prosen Guček  
Ostali prisotni:  

- Tomaž Sihur – vodja Oddelka za prostor, okolje in gospodarske javne službe 
- Ljubomir Zalezina – vodja Oddelka za Družbene dejavnosti in gospodarstvo 
- Vanja Jerič – vodja Oddelka za proračun in finance 
- Andreja Pavlič Udovč – vodja Oddelka za splošne zadeve 
- Tea Primon – Oddelek za prostor, okolje in gospodarske javne službe 
- Irena Senčar – strokovna sodelavka občinske uprave 
- Nives Venko, direktorica KSP Hrastnik d.d. 
- Karolina Senčar, KSP Hrastnik d.d. 

 
Tomaž Sihur, vodja Oddelka za prostor, okolje in gospodarske javne službe, je predlagal, da 
se obrne vrstni red točk 5. in 6. na dnevnem redu. 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 9. redne seje NO z dne 19. 10. 2016; 
 

3. Obravnava in sprejem Poročila o izvršitvi sklepov 9. redne seje Nadzornega odbora; 
 

4. Seznanitev z elaboratom KSP Hrastnik, metodologijo za določanje cenika KSP Hrastnik in 
načinom izvajanja cenika KSP Hrastnik; 

 
5. Informacija o realizaciji tekoče realizacije proračuna za leto 2016 in osnutka proračuna 

za leto 2017; 

6. Seznanitev s Poročilom o notranji reviziji poslovanja v Občini Hrastnik za leto 2015; 
 

http://www.hrastnik.si/


7. Obravnava in sprejem osnutka poročila za dogovorjeni nadzor; 
 

 Pregled dolgoročnih finančnih naložb Občine Hrastnik (stanje na kontu 06); 
 

8. Odločitev Nadzornega odbora o izvedbi naslednjega nadzora; 
 

9. Dogovor o podrobnem programu dela NO za leto 2017; 
 

10. 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 šest članov, torej so 
sklepčni. Soglasno so sprejeli naslednji  
 

S K L E P št. 46 
 
Potrdi se predlagani dnevni red. 
 
 
K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA: 

 Pregled in potrditev zapisnika 9. redne seje NO, z dne 19. 10. 2016; 
 

Predsednik je pozval člane odbora, da podajo morebitne pripombe na zapisnik 9. redne seje 

Nadzornega odbora. Po manjših popravkih je bil soglasno sprejet naslednji  

 
S K L E P št. 47 

Potrdi se zapisnik 9. redne seje Nadzornega odbora občine Hrastnik, z dne 19. 10. 2016. 

 
K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA: 

 Obravnava in sprejem Poročila o izvršitvi sklepov 9. redne seje Nadzornega odbora; 
 

Nadzorni odbor se je seznanil s poročilom o izvršitvi sklepov 9. redne seje.  
 
Člani NO so soglasno sprejeli naslednji  
 

S K L E P št. 48 
 

Nadzorni odbor sprejme Poročilo o izvršitvi sklepov 9. redne seje Nadzornega odbora v 
predloženi vsebini. 
 



K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA: 

 Seznanitev z elaboratom KSP Hrastnik, metodologijo za določanje cenika KSP Hrastnik 

in načinom izvajanja cenika KSP Hrastnik;  

Uvodno obrazložitev je podala Nives Venko, direktorica KSP Hrastnik d.d. Pojasnila je, kako 
so sestavljene cene komunalnih storitev (omrežnina in cena storitve). Vse cene so oblikovane 
v skladu z metodologijo MEDO in sprejete na Občinskem svetu Občine Hrastnik. Vse cene so 
javno objavljene in do sedaj niso bile ugotovljene še nobene nepravilnosti.  
 
(o. p. 17.15 se je seji pridružila Tina Prosen Guček, sedaj je prisotnih vseh sedem članov NO.) 
 

Igor Zalokar je vprašal, kakšne so cene KSP Hrastnik v primerjavi z drugimi tovrstnimi 
podjetji. 
 
Nives Venko je odgovorila, da ima podjetje najnižje cene v zasavskem prostoru in pojasnila, 
da so vse primerjave navedene tudi v elaboratu.  
 
Emil Šabanovič je postavil naslednja vprašanja: 

- Zakaj je na 19. strani elaborata, poglavje 2.1.5 v tabeli navedba: ni primerljivo? 
- Kakšna je cenovna logika pri predračunskih stroških izvajanja storitev javne službe za 

prihodnje obračunsko obdobje (str. 72, 73), glede na uredbo MEDO? 
Izpostavil je, da pri individualnih hišah obstaja vprašanje meteorne vode, ki ne gre v greznico, 
pa se to vseeno plačuje. Po njegovem mnenju je to potrebno pravično urediti. 
 
Nives Venko je odgovorila, da je Hrastnik edina občina z mesečnim obračunom plačila 
greznic, cene so zdaj oblikovane v skladu z uredbo MEDO, ostale občine pa tega še niso 
uredile – zato primerjava ni možna. Se pa v Hrastniku že kažejo koristi tako urejenega 
sistema. 
Na vprašanje glede meteorne vode je pojasnilo podala Karolina Senčar, KSP Hrastnik d.d., in 
sicer je v obračunih v skladu z metodologijo tista voda, ki jo gospodinjstva porabijo, torej, 
dobavljena voda glede na števce. 
Tomaž Sihur, vodja Oddelka za prostor, okolje in gospodarske javne službe je dopolnil, da je 
cel sistem zasnovan na dobavljivi vodi. Ta uredba (MEDO) je sistem poskušala poenostaviti 
tako, da je obračun vezan na vodomer. Velika večina ljudi je greznico praznila enkrat na 30 
let, zato se je z omenjeno uredbo poskušalo urediti tudi to področje. Vse je korektno 
izračunano, tudi cene so glede na slovenski prostor zelo konkurenčne.  
Nives Venko je tudi povedala, da se število greznic zmanjšuje in da se KSP  drži rednega 
programa njihovega praznjenja. 
 
Predsednik NO se je zahvalil za razlago in gradivo ter prosil, da se NO v vednost posreduje 
tudi elaborat za leto 2017, ki bo predstavljen na seji Občinskega sveta Občine Hrastnik. 
 
Člani NO so soglasno sprejeli naslednji  
 

S K L E P št. 49 
 



Nadzorni odbor se je seznanil z elaboratom KSP Hrastnik, metodologijo za določanje cenika 
KSP Hrastnik in načinom izvajanja cenika KSP Hrastnik. 
 
K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA: 

 Informacija o realizaciji tekoče realizacije proračuna za leto 2016 in osnutka proračuna 
za leto 2017; 

 
Uvodno obrazložitev h gradivu je podala Vanja Jerič, vodja Oddelka za proračun in finance.  
 
Emil Šabanovič je prosil za podrobnejšo razlago, kako je s sredstvi LAS. Vanja Jerič je 
odgovorila, da so v predlogu za 2. obravnavo proračuna Občine Hrastnik predlagani projekti 
za prijavo na LAS. 
 
Emila Šabanoviča je zanimalo, če javno-zasebno partnerstvo oz. ta način financiranja glede 
energetske sanacije javnih objektov še drži in Vanja Jerič je pritrdila ter za finančno 
konstrukcijo rekonstrukcije šole na Dolu. Pojasnila je način financiranja in zadolževanje 
občine za ta projekt ter pojasnila, da je v predlogu proračuna za 2. obravnavo  projekt 
natančno specificiran.  
 
Igor Zalokar je vprašal, kolikšna je načrtovana doba odplačevanja kredita. Jeričeva je 
odgovorila, da 20 let, z možnostjo prejšnjega odplačila. Občina še išče najbolj optimalne 
variante. 
 
Predsednik NO se je zahvalil za razlago in gradivo ter prosil, da se NO v vednost posreduje 
tudi proračun Občine Hrastnik za leto 2017. 
 
Člani NO so soglasno sprejeli naslednji 
 

S K L E P št. 50 
 

Nadzorni odbor se je seznanil z informacijo o realizaciji tekoče realizacije proračuna za leto 
2016 in osnutka proračuna za leto 2017. 
 
K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA: 

 Seznanitev s Poročilom o notranji reviziji poslovanja v Občini Hrastnik za leto 2015; 
 
Uvodno obrazložitev h gradivu je podala Vanja Jerič, vodja Oddelka za proračun in finance.  
 
Igorja Zalokarja je zanimalo, kako je s pravili pri pregledovanju javnih naročil (javno naročilo 
male vrednosti) – zakaj je ponudnik oddal dve ponudbi (AGM Nemec, sanacija plazu Klemen, 
Dol pri Hrastniku)?  
 
Ljubomir Zalezina, vodja Oddelka za Družbene dejavnosti in gospodarstvo, je pojasnil, da je 
ponudnik najprej oddal ponudbo, nato pa še kuverto s popustom – oboje pa pred rokom 
oddaje.  
 



Predsednik NO je zaprosil za podatek o uri in dnevu oddaje prve in druge kuverte v tem 
primeru. 
 
Člani NO so soglasno sprejeli naslednji 
 

S K L E P št. 51 
 

Nadzorni odbor se je seznanil s Poročilom o notranji reviziji poslovanja v Občini Hrastnik za 
leto 2015; 
 
K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA: 

 Obravnava in sprejem osnutka poročila za dogovorjeni nadzor; 
 

 Pregled dolgoročnih finančnih naložb Občine Hrastnik (stanje na kontu 06); 
 
Uvodno obrazložitev h gradivu je podal Igor Zalokar. 
 
Janeza Koritnika je zanimalo, ali obstaja kakšna skupna ocena, kolikšen je dobiček. 
 
Zalokar je pojasnil, da to v tem primeru ni relevantno, pri pregledu sta bila pregledovalca 
osredotočena samo na evidentiranje naložb. Vodja Oddelka za proračun in finance, Vanja 
Jerič, je odgovor dopolnila z informacijo, da portfeljskih naložb Občina ni nikoli imela.  
 
Člani NO so soglasno sprejeli naslednji 
 

S K L E P št. 52 
 
Potrdi se osnutek Poročila o opravljenem nadzoru – Pregled dolgoročnih finančnih naložb 
Občine Hrastnik (stanje na kontu 06) in se posreduje  nadzorovani osebi, da poda morebitne 
pripombe. 
 
K 8. TOČKI DNEVNEGA REDA: 

 Odločitev Nadzornega odbora o izvedbi naslednjega nadzora; 

K 9. TOČKI DNEVNEGA REDA: 

 Dogovor o podrobnem programu dela NO za leto 2017; 

Predsednik NO je predlagal vsebinsko združitev 8. in 9. točke dnevnega reda, s čimer so se 

člani soglasno strinjali. 

Člani NO so soglasno sprejeli naslednji 
 

S K L E P št. 53 
 



Do konca januarja 2017 predsednik NO zbere in preuči predloge članov glede izvedb 

naslednjih nadzorov. 

K 10. TOČKI DNEVNEGA REDA: 

 Vprašanje in pobude 

Razprave ni bilo. 

 
Seja je bila zaključena ob 18.45. 

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

 

      Zapisala                                                                                   Predsednik Nadzornega odbora 
   Irena Senčar                                                                                          Emil Šabanovič                                                                                                                                                                                           
 

 


