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Z A P I S N I K 

15. seje Nadzornega odbora Občine Hrastnik 

 

 ki je potekala 18. 4. 2018, s pričetkom ob 17.00, v sejni sobi Občine Hrastnik. 

 

Prisotni člani Nadzornega odbora: Emil Šabanovič, Nermin Bajramović, Jurij Kolar, Janez 

Koritnik; (Opravičeno odsotni: Andrej Funkl, Tina Prosen Guček, Igor Zalokar);  

 

Ostali prisotni:  

- Janez Kraner – direktor občinske uprave Občine Hrastnik 

- Vanja Jerič – vodja Oddelka za proračun in finance 

- Ljubomir Zalezina – vodja Oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo 

- 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 14. redne seje NO z dne 13. 12. 2017;  

3. Obravnava in sprejem Poročila o izvršitvi sklepov 14. redne seje Nadzornega odbora; 

4. Seznanitev z zaključnim računom proračuna Občine Hrastnik za leto 2017; 

5. Predlog letnega načrta notranje revizije; 

6. Obravnava in sprejem osnutka dogovorjenega nadzora: Pregled izvedbe celovite 

sanacije območja Jepihovec-Čreta-Turje; 

7. Odločitev NO 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 so na seji navzoči štirje člani, torej so sklepčni. 

Soglasno so sprejeli naslednji  

 

S K L E P št. 82 

 

Potrdi se predlagani dnevni red. 

 

K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA: 

 Pregled in potrditev zapisnika 14. redne seje NO z dne 13. 12. 2017; 

 

Predsednik je pozval člane odbora, da podajo morebitne pripombe na zapisnik 14. redne seje 

NO.  

 

Soglasno je bil sprejet naslednji  

 

S K L E P št. 83 

Potrdi se zapisnik 14. redne seje NO.  

 

K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA: 

 Obravnava in sprejem Poročila o izvršitvi sklepov 14. redne seje Nadzornega odbora;  

 

Nadzorni odbor se je seznanil s poročilom o izvršitvi sklepov 14. redne seje.  

Člani NO so soglasno sprejeli naslednji  

 

S K L E P št. 84 

 

Nadzorni odbor sprejme Poročilo o izvršitvi sklepov 14. redne seje Nadzornega odbora v 

predloženi vsebini. 
 
 

K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA: 

 Seznanitev z zaključnim računom proračuna Občine Hrastnik za leto 2017; 

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

  



Janez Kraner, direktor občinske uprave Občine Hrastnik, je Nadzorni odbor seznanil z 

aktualnim dogajanjem na področju večjih investicij: rekonstrukcija in novogradnja 

Podružnične osnovne šole Dol, energetska sanacija javnih objektov, dogovor za razvoj regij 

(OIC Steklarna – TKI Hrastnik, kolesarska infrastruktura, sekundarno kanalizacijsko omrežje), 

cestne povezave: Dol, za Savo, Boben.  

 

Emil Šabanovič je vprašal, kako je predvidena navezava med cesto in industrijskimi objekti v 

okviru OIC, kako se načrtuje izboljšanje uvoza oz. izvoza iz TKI. Zanimalo ga je še, ali je 

postavitev objektov, razporeditev v coni že dokončna. 

 

Kraner je odgovoril, da je predviden dvig nivoja ceste, odstranitev vratarnice in drugače 

izpeljan uvoz. Na območju bodoče cone je potrebno odstraniti vse dotrajane in 

nefunkcionalne objekte, izvršiti izravnavo terena v okviru prostorskih danosti, urediti strugo 

hudournika in območje opremiti z osnovno komunalno opremo, medtem ko je sama 

razporeditev in ureditev objektov v pristojnosti TKI in Steklarne Hrastnik. 

 

Šabanovič je vprašal, če se v novem šolskem letu, pri povratku pouka na Podružnično 

osnovno šolo Dol pričakujejo kakšni zapleti.  

 

Ljubomir Zalezina je odgovoril, da zapletov ni pričakovati. Zadeve se z novim šolskim letom 

vračajo v stare tirnice, šolski prevozi bodo spet potekali po starih trasah, pričakovati je, da 

tudi v okviru starih cen. 

 

Člani NO so soglasno sprejeli naslednji 

 

S K L E P št. 85 

 

Nadzorni odbor se je seznanil z zaključnim računom proračuna Občine Hrastnik za leto 2017.  

 

K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA: 

 Predlog letnega načrta notranje revizije; 

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

 
Emila Šabanoviča je zanimalo, zakaj v predlogu pri navedbi pregleda javnih razpisov ni 
navedeno, da se ta pregled izpelje do konca – torej do same izvedbe razpisanih projektov. 
 

Člani NO so soglasno sprejeli naslednji 

 

S K L E P št. 86 

 



Predlog letnega načrta notranje revizije se v 2. točki, predzadnji alineji dopolni, in sicer: 

 

- preverili bomo spoštovanje Zakona o javnem naročanju, javne razpise, izbor 

izvajalcev in izvedbo razpisanih projektov. 

 

K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA: 

 Obravnava in sprejem osnutka dogovorjenega nadzora: Pregled izvedbe celovite 

sanacije območja Jepihovec-Čreta-Turje; 

Uvodne obrazložitve je podal Emil Šabanovič. 

Člani NO so soglasno sprejeli naslednji 

 

S K L E P št. 87 

 

Potrdi se osnutek Poročila o opravljenem nadzoru – Pregled izvedbe celovite sanacije 
območja Jepihovec-Čreta-Turje in se posreduje nadzorovani osebi, da poda morebitne 
pripombe. 
 
K 8. TOČKI DNEVNEGA REDA: 

 Odločitev NO o izvedbi naslednjega nadzora; 

Emil Šabanovič je podal predlog, da bi NO opravil pregled izvajanja zimske službe v zimski 

sezoni 2017/2018. 

 

Člani NO bodo zaprosili nadzorovano osebo za posredovanje gradiva, na podlagi česar bo 

naknadno določen datum nadzora.  

 

- Pooblaščene osebe za izvedbo nadzora: Emil Šabanovič, Janez Koritnik 

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

Hrastnik 

- Zahtevnost nadzora: manj zahtevni  

K 8. TOČKI DNEVNEGA REDA: 

 Vprašanja in pobude; 

Razprave ni bilo. 

Seja je bila zaključena ob 18.10. 

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



      Zapisala                                                                                   Predsednik Nadzornega odbora 

   Irena Senčar                                                                                          Emil Šabanovič                                                                                                                                                                                     

 

 


