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

 
 
 ki je potekala 22. 3. 2017, s pričetkom ob 17.00, v sejni sobi Občine Hrastnik. 

 
Prisotni člani Nadzornega odbora: Emil Šabanovič, Jure Kolar, Andrej Funkl, Tina Prosen 
Guček  
Ostali prisotni:  

- Vanja Jerič – vodja Oddelka za proračun in finance 
- Andreja Pavlič Udovč – vodja Oddelka za splošne zadeve 
- Irena Senčar – strokovna sodelavka občinske uprave 

 
Predsednik Nadzornega odbora Občine Hrastnik Emil Šabanovič je v uvodu pojasnil, zakaj se 
ni udeležil 19. redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik. Na podlagi Poslovnika NO 
Poročilo o delovanju NO v letu 2016 ne bo obravnavano na seji občinskega sveta.  
 
Člani Nadzornega odbora so soglasno sprejeli naslednji  
 

d n e v n i   r e d: 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda; 
 

2. Pregled in potrditev zapisnika 10. redne seje NO z dne 19. 10. 2016 in Zapisnika 2. 
korespondenčne seje NO, ki je potekala od 24. 2. 2017 (od 10. ure) do 6. 3. 2017 (do 
7. ure); 
 

3. Obravnava in sprejem Poročila o izvršitvi sklepov 10. redne seje Nadzornega odbora; 
 

4. Seznanitev z Zaključnim računom proračuna občine Hrastnik za leto 2016; 
 

5. Obravnava in sprejem Programa dela Nadzornega odbora za leto 2017; 
 

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 so na seji navzoči štirje člani, torej so sklepčni. 
Soglasno so sprejeli naslednji  
 

S K L E P št. 56 
 
Potrdi se predlagani dnevni red. 
 
 
K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA: 

• Pregled in potrditev zapisnika 10. redne seje NO z dne 19. 10. 2016 in Zapisnika 2. 
korespondenčne seje NO, ki je potekala od 24. 2. 2017 (od 10. ure) do 6. 3. 2017 (do 7. 
ure); 

 
Predsednik je pozval člane odbora, da podajo morebitne pripombe na zapisnik 10. redne seje 

NO in Zapisnik 2. korespondenčne seje NO. Soglasno je bil sprejet naslednji  

 
S K L E P št. 57 

Potrdi se zapisnik 10. redne seje NO in Zapisnik 2. korespondenčne seje NO. 

 
K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA: 

• Obravnava in sprejem Poročila o izvršitvi sklepov 10. redne seje Nadzornega odbora; 
 

Nadzorni odbor se je seznanil s poročilom o izvršitvi sklepov 10. redne seje.  
 
Člani NO so soglasno sprejeli naslednji  
 

S K L E P št. 58 
 

Nadzorni odbor sprejme Poročilo o izvršitvi sklepov 10. redne seje Nadzornega odbora v 
predloženi vsebini. 
 
K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA: 

• Seznanitev z Zaključnim računom proračuna občine Hrastnik za leto 2016; 

Uvodno obrazložitev je podala Vanja Jerič, vodja Oddelka za proračun in finance. 
  
Emil Šabanovič je podal dve pripombi, in sicer: 

- na strani 50. pri točki 4.2 manjka navedba Poslovnika Nadzornega odbora, 
- na strani 51, prvi odstavek, je potrebno ustrezno popraviti drugo alinejo. 



Vanja Jerič je sprejela pripombi in pojasnila, da je Zaključni račun proračuna občine Hrastnik 
za leto 2016 že sprejet, v prihodnjem letu pa bosta pripombi upoštevani. 
 
Emil Šabanovič je v okviru točke Urejanje OIC (str. 95., 1. točka) postavil vprašanje, ali se s 
tem projektom rešuje tudi problematični vhod v TKI Hrastnik. Prosil je za informacijo, kako se 
rešitev te težave predvideva v idejni zasnovi.  
Vanja Jerič je odgovorila, da ne more govoriti o vsebinski plati projekta, zato bo odgovor 
podan naknadno, v pisni obliki.  
 
Emil Šabanovič je vprašal še, na kateri postavki so knjižena sredstva, ki so bila namenjena 
Planinskemu društvu Dol (za čistilno napravo).  
Vanja Jerič je odgovorila, da je to postavka 4215009, Nadzornemu odboru bo v pisni obliki 
podan izpis te postavke.  
 
Podrobnejša pojasnila glede stanja na kontih 4009, 4026, 4029 in 4133 sta vodja Oddelka za 
proračun in finance in vodja Oddelka za splošne zadeve predsedniku NO podali že na sami 
seji.  
 

S K L E P št. 59 
 

Nadzorni odbor se je seznanil z Zaključnim računom proračuna občine Hrastnik za leto 2016.  
 
K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA: 

• Obravnava in sprejem Programa dela Nadzornega odbora za leto 2017; 

Uvodno obrazložitev h gradivu je podal predsednik NO. Pojasnil je, da gradivo obsega zgolj 
osnutek programa za delo v letu 2017, kajti na spletni strani Občine Hrastnik je objavljen 
program dela Nadzornega odbora občine Hrastnik za celotno mandatno obdobje (Program 
dela Nadzornega odbora Občine Hrastnik za mandatno obdobje 2014-2018).  
 
Člani NO so soglasno sprejeli naslednji 
 

S K L E P št. 60 
 

Nadzorni odbor je  sprejel Program dela Nadzornega odbora za leto 2017. Program dela bo 
(skladno s 26. členom Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Hrastnik, UVZ 28/15) v 
vednost posredovan županu in Občinskemu svetu Občine Hrastnik. 
 
K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA: 

• Odločitev Nadzornega odbora o izvedbi naslednjega nadzora; 

Člani NO so soglasno sprejeli naslednji 
 

S K L E P št. 61 
 



Nadzorni odbor Občine Hrastnik bo opravil celovit nadzor javnega zavoda Vrtec Hrastnik; 
sestava komisije: Andrej Funkl, Tina Prosen Guček, Emil Šabanovič. Vodjo Oddelka za 
družbene dejavnosti in gospodarstvo občine Hrastnik, Ljubomirja Zalezino, in ravnateljico 
Vrtca Hrastnik, Majo Petan, Nadzorni Odbor pozove, da v elektronski obliki v roku 15 dni od 
poziva priskrbijo vso potrebno dokumentacijo: 

- ustanovni akt zavoda in vse potrebno za funkcioniranje le-tega, 
- zaključni račun za leto 2016, z vsemi informacijami, ki so potrebne za celovit pregled. 

Datum pregleda bo NO določil po prejetju gradiva.  
 
K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA: 

• Vprašanja in pobude. 

Razprave ni bilo. 

 
Seja je bila zaključena ob 18.20. 

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

 

      Zapisala                                                                                   Predsednik Nadzornega odbora 
   Irena Senčar                                                                                          Emil Šabanovič                                                      
 

 

 


