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Z A P I S N I K 

13. seje Nadzornega odbora Občine Hrastnik 

 

 

 ki je potekala 27. 9. 2017, s pričetkom ob 17.00, v sejni sobi Občine Hrastnik. 

 

Prisotni člani Nadzornega odbora: Emil Šabanovič, Igor Zalokar, Nermin Bajramović, Andrej 

Funkl, Jurij Kolar, Janez Koritnik, Tina Prosen Guček 

 

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 

- 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 12. redne seje NO z dne 27. 6. 2017;  

 
3. Obravnava in sprejem Poročila o izvršitvi sklepov 12. redne seje Nadzornega odbora; 

 
4. Seznanitev s finančno realizacijo proračuna Občine Hrastnik (januar-avgust 2017); 

 
5. Obravnava in sprejem osnutka poročila za dogovorjeni nadzor (popravki predlagani s 

strani Vrtca Hrastnik); 
 

 Celovit nadzor javnega zavoda Vrtec Hrastnik; 
 

6. Odločitev Nadzornega odbora o izvedbi naslednjega nadzora; 
 

7. 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 vseh sedem članov, torej so 

sklepčni. Soglasno so sprejeli naslednji  

 

S K L E P št. 69 

 

Potrdi se predlagani dnevni red. 

 

 

K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA: 

 Pregled in potrditev zapisnika 12. redne seje NO z dne 27. 6. 2017; 

 

Predsednik je pozval člane odbora, da podajo morebitne pripombe na zapisnik 12. redne seje 

NO.  

 

Janez Kraner, direktor občinske uprave Občine Hrastnik, je opozoril na napako pri 3. točki 

zapisnika, in sicer je pravilna navedba  - dosedanji strošek cca. 100.000,00 evrov letno (in ne 

mesečno).  

 

Soglasno je bil sprejet naslednji  

 

S K L E P št. 70 

Potrdi se zapisnik 12. redne seje NO (z navedenim popravkom).  

 

K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA: 

 Obravnava in sprejem Poročila o izvršitvi sklepov 12. redne seje Nadzornega odbora;  

 

Nadzorni odbor se je seznanil s poročilom o izvršitvi sklepov 12. redne seje.  

Člani NO so soglasno sprejeli naslednji  

 

S K L E P št. 71 

 

Nadzorni odbor sprejme Poročilo o izvršitvi sklepov 12. redne seje Nadzornega odbora v 

predloženi vsebini. 



 
 

K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA: 

 Seznanitev s finančno realizacijo proračuna Občine Hrastnik (januar-avgust 2017); 

Uvodno obrazložitev je podala Vanja Jerič, vodja Oddelka za proračun in finance. 

  

Emil Šabanovič je v okviru te točke zaprosil Janeza Kranerja za krajši povzetek stanja pri 

večjih projektih, ki trenutno potekajo v občini (energetska sanacija štirih objektov, sanacija 

območja Čreta – Jepihovec, industrijska cona in javna razsvetljava).  

 

Direktor OU je pojasnil situacijo in v nadaljevanju odgovarjal na vprašanja. 

 

Nermin Bajramovič je vprašal, ali bo stanovanjska enota v Resnici namenjena stanovalcem, ki 

trenutno bivajo v objektih na področju, kjer se bo gradila industrijska cona. Zanimalo ga je 

še, ali se v sklopu energetske sanacije bazena predvidena tudi ureditev zunanje ploščadi (z 

manjšim zunanjim bazenom). 

 

Kraner je odgovoril, da bo Občina skušala stanovalcem z območja gradnje industrijske cone 

zagotoviti primerna stanovanja (glede na zakonsko podlago), medtem ko se bo v Resnici 

zgradil nov stanovanjski objekt, ki ni v prvi vrsti namenjen slednjim. 

 

Emil Šabanovič je v povezavi z načrtovano stanovanjsko gradnjo opozoril tudi na problem 

doma starejših občanov (pomanjkanje prostora) in prihodnjo potrebo po varovanih 

stanovanjih. Zanimalo ga je, ali je Resnica teren, ki sčasoma omogoča tudi tovrstno širitev?  

 

Janez Kraner je pojasnil, da v zvezi s problematiko doma starejših že nekaj let potekajo 

aktivnosti, s katerimi si Občina prizadeva zagotoviti ustreznost normativom. Občina in Dom 

starejših Hrastnik sta v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake 

možnosti RS pripravila primerjalno varianto DIIP-a (prezidava obstoječega objekta / nova 

lokacija na Leši – idejna zasnova). Po navodilu Ministrstva je bil spomladi 2017 narejen in 

oddan DIIP za novo lokacijo. Ker je ministrstvo zahtevalo dopolnitve, so se župan, direktor 

OU Hrastnik, direktor Doma starejših Hrastnik ter izdelovalci sestali pri njih na razgovoru, 

kjer so uskladili pričakovanja in poiskali strokovno podporo. Sledi naročilo idejne zasnove, ki 

bo služila za izdelavo DIIP-a in OPPN-ja, če bo Ministrstvo podprlo projekt.  

 

Emil Šabanovič je vprašal, če je bila glede nove javne razsvetljave na Občino Hrastnik 

naslovljena kakšna argumentirana pritožba, konkretna težava.  

 

Janez Kraner je odgovoril, da je projekt pod strokovnim nadzorom. Zaradi pritožb so bile 2/3-

krat izvedene meritve in vsi rezultati so pokazali, da razsvetljava ustreza normativom in, da 



nepravilnosti ni. Informacije o individualnih težavah občanov so sprejemale strokovne službe 

Občine Hrastnik, jih posredovale koncesionarju in nato preverjale način ureditve zadeve. 

 

Člani NO so soglasno sprejeli naslednji 

 

S K L E P št. 72 

 

Nadzorni odbor se je seznanil s finančno realizacijo proračuna januar-avgust 2017 Občine 

Hrastnik .  

 

K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA: 

Obravnava in sprejem osnutka poročila za dogovorjeni nadzor (popravki predlagani s strani 

Vrtca Hrastnik); 

 Celovit nadzor javnega zavoda Vrtec Hrastnik; 

Op.p. 17.55 je sejo zapustil Jurij Kolar. Sedaj je prisotnih 6/7 članov NO. 

 

Člani NO so pregledali predlagane popravke s strani Vrtca Hrastnik in soglasno sprejeli 

naslednji  

 

S K L E P št. 73 

 

V predloženi in z ustreznimi popravki dopolnjeni vsebini se potrdi osnutek Poročila o 

opravljenem nadzoru – Pregled celovitega poslovanja Javnega zavoda Vrtec Hrastnik. 

Poročilo tako postane dokončno, pred objavo na spletni strani pa se v pregled še enkrat 

posreduje nadzorovani osebi (za potrditev ustreznosti popravkov).  

 

K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA: 

 Odločitev Nadzornega odbora o izvedbi naslednjega nadzora;  

Glede nadzora Pregled projekta in pogodbe izvajanja koncesije Javna razsvetljava so člani NO 

zaprosili občinsko upravo, da jih, ko bo projekt zaključen, o tem obvesti in zagotovi 

dokumentacijo glede samega projekta, razpisa, izbire partnerja, izvedbe projekta in zaključka 

slednjega. Nato bo NO določil datum nadzora (predvidoma v oktobru) in zaprosil za 

konkretno gradivo.  

 

- Pooblaščene osebe za izvedbo nadzora: Nermin Bajramovič, Jurij Kolar, Tina Prosen 

Guček, Emil Šabanovič 

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

Hrastnik 



- Zahtevnost nadzora: zahtevni  

Igor Zalokar je člane NO seznanil s potekom Nadzora (po postavki) načrtovanja in prve faze 

projekta Rekonstrukcija in novogradnja podružnične OŠ Dol pri Hrastniku. 

Nivo zahtevnosti je bil glede na Poslovnik NO v obeh primerih prekvalificiran iz manj 

zahtevnega v zahtevnega. 

 

Člani NO so soglasno sprejeli naslednji 

 

S K L E P št. 74 

 

O točnem terminu izvedbe nadzora Pregled projekta in pogodbe izvajanja koncesije Javna 

razsvetljava se bodo člani NO dogovorili po prejemu zaključnega poročila investicije.  

 

K 8. TOČKI DNEVNEGA REDA: 

 Vprašanja in pobude 

Predsednik NO je povedal, da bo naslednja seja predvidoma potekala v novembru, ko bosta v 

primeru zaključenih nadzorov obravnavana tudi osnutka poročil.  

 

Seja je bila zaključena ob 18.20. 

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

 

      Zapisala                                                                                   Predsednik Nadzornega odbora 

   Irena Senčar                                                                                          Emil Šabanovič                                                                                                                                                                                     

 

 


