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

 
 
 ki je potekala 27. 6. 2017, s pričetkom ob 17.00, v sejni sobi Občine Hrastnik. 

 
Prisotni člani Nadzornega odbora: Emil Šabanovič, Igor Zalokar, Nermin Bajramović, Andrej 
Funkl, Tina Prosen Guček, Janez Koritnik 
Ostali prisotni:  

- Janez Kraner – direktor občinske uprave Občine Hrastnik 
- Vanja Jerič – vodja Oddelka za proračun in finance 
- Andreja Pavlič Udovč – vodja Oddelka za splošne zadeve 
- Ljubomir Zalezina – vodja Oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo 
- Irena Senčar – strokovna sodelavka občinske uprave 

 
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 11. redne seje NO z dne 22. 3. 2017;  
 

3. Obravnava in sprejem Poročila o izvršitvi sklepov 11. redne seje Nadzornega odbora; 
 

4. Seznanitev s finančno realizacijo proračuna januar-maj 2017 Občine Hrastnik; 
 

5. Pregled pomembnejših investicij v teku (adaptacija dolske šole, javna razsvetljava, 
energetska sanacija štirih objektov ) ipd.;  
 

6. Obravnava in sprejem osnutka poročila za dogovorjeni nadzor; 
 

 Celovit nadzor javnega zavoda Vrtec Hrastnik; 
 

7. Odločitev Nadzornega odbora o izvedbi naslednjega nadzora; 
 

8. Vprašanja in pobude. 
 

http://www.hrastnik.si/


 
 
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. 62 
 
Potrdi se predlagani dnevni red. 
 
 
K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA: 

 Pregled in potrditev zapisnika 11. redne seje NO z dne 22. 3.; 
 

Ker je bil Igor Zalokar na prejšnji seji odsoten, je zaprosil za razlago, zakaj se predstavnik NO 

ni udeležil seje Občinskega sveta Občine Hrastnik. Predsednik NO Emil Šabanovič mu je 

pojasnil razloge.  

Predsednik je pozval člane odbora, da podajo morebitne pripombe na zapisnik 11. redne seje 

NO.  

 

Soglasno je bil sprejet naslednji  

 
S K L E P št. 63 

Potrdi se zapisnik 11. redne seje NO.  

 
K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA: 

 Obravnava in sprejem Poročila o izvršitvi sklepov 11. redne seje Nadzornega odbora; 
 

Nadzorni odbor se je seznanil s poročilom o izvršitvi sklepov 11. redne seje. V okviru 3. točke 
Poročila je bil članom ponovno posredovan odgovor na zastavljeni vprašanji, gradivo pa 
dopolnjeno s to informacijo. 
 
Člani NO so soglasno sprejeli naslednji  
 

S K L E P št. 64 
 

Nadzorni odbor sprejme Poročilo o izvršitvi sklepov 11. redne seje Nadzornega odbora v 
predloženi vsebini. 
 
Op.p: Po skupnem dogovoru vseh članov NO in strokovnih služb Občine Hrastnik, se je izvedla menjava obravnave 4. in 5. točke dnevnega 
reda. 



 

K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA: 

 Pregled pomembnejših investicij v teku (adaptacija dolske šole, javna razsvetljava, 

energetska sanacija štirih objektov) ipd.;  

Uvodno obrazložitev h gradivu je podal direktor občinske uprave Občine Hrastnik, Janez 
Kraner. 
 
Emil Šabanovič je vprašal, kateri so bili, poleg izbranega, še ponudniki za izvedbo 
rekonstrukcije in novogradnje podružnične osnovne šole Dol pri Hrastniku.  
Janez Kraner je odgovoril, da so bili ponudniki sledeči: 
 
Ponudnik Ponudbena 

cena  
v €  brez DDV 

VG5 d.o.o., Tehnološki park 24, 1000 Ljubljana 2.496.944,81 

TGH, Trgovsko gradbena hiša, d.o.o., Zadružna cesta 14a, 8340 Črnomelj, s 

partnerjem DEMA PLUS d.o.o., Tbilisijska ulica 59, 1000 Ljubljana 

2.657.188,06 

CGP, d.d., Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto 2.637.230,15 

RUDIS d.o.o. Trbovlje, Trg revolucije 25 b, 1420 Trbovlje, s partnerjem AGM 

Nemec d.o.o., Sedraž 3, 3270 Laško 

2.447.683,12 

 
Šabanovič je vprašal še, na kakšen način je bil izbran izvajalec nadzora nad deli. Direktor OU 

je odgovoril, da je bil Zdenko Avflič s.p. izbran preko javnega naročila male vrednosti. Poziv 

za pripravo ponudbe za izvajanje nadzora goi del projekta »Rekonstrukcija in novogradnja 

Podružnične osnovne šole Dol pri Hrastniku« je bil posredovan:  

Št. Naziv in naslov ponudnika Cena v EUR 

(brez/z DDV) 

1. GRADBENI NADZOR IN SVETOVANJE, ZDENKO AVFLIČ S.P. , BRNICA 5, 1430 

Hrastnik 

 

18.300,00 

18.300,00 

(Ponudnik ni 

davčni zavezanec). 

2. LUKMAR JOŽEF S.P., Cesta Borisa Kidriča 3, 1410 Zagorje ob Savi 

 

19.100,00 

23.302,00 

3. SPEKTER PROJEKT D.O.O., Trg revolucije 7, 1420 Trbovlje 19.320,00 



 23.570,40 

 

Za izvajanje koordinacije varstva pri delu na gradbišču rekonstrukcije in novogradnje 
podružnice so bile ponudbe sledeče: 

- CIP d.o.o. Center za inženiring in projektiranje, Naselje Aleša Kaple 12, Hrastnik; ponudbena 

cena: 5.968,85 € 

- SINET d.o.o., Cesta 1. maja 83, Hrastnik; ponudbena cena: 8.674,20 € 
- SOVING, Žaromil Sotlar s.p., Cesta Franca Malgaja 30, Šentjur; ponudbena cena: 2.354,60 € 

 
Nermin Bajramovič je vprašal, kako je s svetilnostjo nove javne razsvetljave. Janez Kraner je 
pojasnil, da tako svetilnost kot osvetljenost ustrezata vsem normativom, fine nastavitve 
razsvetljave pa se bodo izvajale še v zaključni fazi projekta.  
Janez Koritnik je postavil vprašanje, kakšen je bil dosedanji stroške javne razsvetljave in 
kakšen bo novi. Kraner je odgovoril, da je bil dosedanji strošek cca. 100.000,00 evrov letno + 
20.000,00 evrov vzdrževanje. Po tem projektu bo strošek porabljene energije več kot 
prepolovljen, vzdrževanja pa se v prvih letih ne predvideva (koncesija za 15 let, poplačuje se 
iz prihranka). 
  
Člani NO so soglasno sprejeli naslednji 
 

S K L E P št. 65 
 

Nadzorni odbor se je seznanil s pregledom pomembnejših investicij v teku (adaptacija dolske 
šole, javna razsvetljava, energetska sanacija štirih objektov ) ipd. 
 
K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA: 

 Seznanitev s finančno realizacijo proračuna januar-maj 2017 Občine Hrastnik; 

Uvodno obrazložitev je podala Vanja Jerič, vodja Oddelka za proračun in finance. 
  
Emil Šabanovič je vprašal, ali sanacija območja Turje – Jepihovec vključuje tudi popravilo 
ceste, ki jo je ob neurju odneslo. Janez Kraner je razložil, da je za sanacijo predvideno celotno 
območje, vključno s cesto. 
 
Igor Zalokar je postavil naslednja vprašanja: 

- Kdaj so bili izplačani regresi zaposlenim OU; 
- Kdaj se bo Občina zadolžila za 1.200.000,00 evrov; 
- Kaj je razlog, da dve prijavi preko LAS-a nista bili zadostno točkovani za pridobitev 

sredstev. 
 
Andreja Pavlič Udovč je povedala, da so bili regresi izplačani v juniju.  
Vanja Jerič je odgovorila, da se bo občina zadolžila v letu 2017, in sicer so postopki za najem 
kredita v teku. Razlog, da dve prijavi preko projekta Las nista dobili sredstev pa je v tem, da 
je bil v točkovanju prijav poudarek na delovnih mestih.  
Janez Kraner je še dodatno pojasnil projekt Tržnica Hrastnik. 



 
Člani NO so soglasno sprejeli naslednji 
 

S K L E P št. 66 
 

Nadzorni odbor se je seznanil s finančno realizacijo proračuna januar-maj 2017 Občine 
Hrastnik .  
 
 
K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA: 

 Obravnava in sprejem osnutka poročila za dogovorjeni nadzor; 

 Celovit nadzor javnega zavoda Vrtec Hrastnik; 

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

Nadzorovana oseba: Vrtec Hrastnik, Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo Občine 

Hrastnik 

Zahtevnost nadzora: zelo zahtevni nadzor 

___________________________________________________________________________ 

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

priporočila.  

Igor Zalokar je opozoril, da je izraz izkaz po dejanskem stanju bolje nadomestiti z izrazom 
izkaz po načelu nastanka poslovnega dogodka. Omenjeni izrazi so bili v osnutku popravljeni. 
 
Člani NO so soglasno sprejeli naslednji  
 

S K L E P št. 67 
 

V predloženi in na seji dopolnjeni vsebini se potrdi osnutek Poročila o opravljenem nadzoru –  

Pregled celovitega poslovanja Javnega zavoda Vrtec Hrastnik – in se posreduje nadzorovani 

osebi, da poda morebitne pripombe.  

 
K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA: 

 Odločitev Nadzornega odbora o izvedbi naslednjega nadzora;  

Člani NO so soglasno sprejeli naslednji 
 

S K L E P št. 68 
 



- Nadzor (po postavki) načrtovanja in prve faze projekta Rekonstrukcija in 

novogradnja podružnične OŠ Dol pri Hrastniku. 

Pooblaščene osebe za izvedbo nadzora: Andrej Funkl, Janez Koritnik, Igor Zalokar 

Nadzorovana oseba: Oddelek za družbene dejavnosti Občine Hrastnik, direktor občinske 

uprave Občine Hrastnik 

Zahtevnost nadzora: manj zahtevni 

Ta pregled bo NO izvedel v septembru 2017.  

- Pregled projekta in pogodbe izvajanja koncesije Javna razsvetljava 

Pooblaščene osebe za izvedbo nadzora: Jurij Kolar, Tina Prosen Guček, Emil Šabanovič 

Nadzorovana oseba: Oddelek za prostor, okolje in javne gospodarske družbe Občine Hrastnik 

Zahtevnost nadzora: manj zahtevni 

O terminu izvedbe tega nadzora se bodo člani NO dogovorili na naslednji seji in zaprosili za 

zaključno poročilo investicije. 

K 8. TOČKI DNEVNEGA REDA: 

 Vprašanja in pobude 

Razprave ni bilo. 

 
Seja je bila zaključena ob 19.00. 

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

 

      Zapisala                                                                                   Predsednik Nadzornega odbora 
   Irena Senčar                                                                                          Emil Šabanovič                                                                                                                                                                                     
 


