
Na podlagi 43. člena Statuta Občine Hrastnik (UVZ št. 17/10, 19/10) in 34.  člena Poslovnika 

Nadzornega odbora Občine Hrastnik (UVZ, št. 11/08), je  Nadzorni odbor Občine Hrastnik na  

8. seji, dne  29. 6. 2016  sprejel sklep o izvedbi nadzora proračunskih porabnikom MCH in 

KRC.             

 

POROČILO 

 O OPRAVLJENEM NADZORU 

 

Na osnovi sklepa, sprejetega dne 29.6. 2016 na 8. seji Nadzornega odbora Občine Hrastnik, je  

bil dne 29.8.2016 od 15.00 do 16.30 v prostorih Mladinskega centra Hrastnik  in 30.8.2016 od 

15.00 do 16.20 v prostorih Kulturno rekreacijskega centra, za proračunska porabnika MCH in 

KRC izvršen pregled izvajanja razmejtve javnega in tržnega poslovanja po sprejetih 

Pravilnikih.              

 

Ponoven pregled tržnega poslovanja in razmejitev tržnega in javnega poslovanja pri JZ 

MCH in JZ KRC Hrastnik glede na uporabo sprejetih pravilnikov (sodila) in 

zaključnega računa 

 

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Hrastnik 

 

1. Nadzorni odbor v sestavi: 

- Emil Šabanovič, predsednik odbora 

- Igor Zalokar, podpredsednik odbora 

- Jurij Kolar, član 

- Nermin Bajramović, član 

- Janko Koritnik, član 

- Tina Prosen Guček, članica 

- Andrej Funkl, član 

 

2. Poročevalca: 

- Nermin Bajramović 

- Janko Koritnik 

 

3. Ime nadzorovanega organa 

A   Mladinski center Hrastnik, Ulica prvoborcev 1a, 1430 Hrastnik 

B  Kulturno rekreacijski center, Log 3, 1430 Hrastnik 

 

 

4. Pravne podlage: 



- Poslovnik o delu nadzornega odbora občine Hrastnik, 

- Pravilnik o obveznih sestavinah nadzornega odbora občine, 

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 

14/13 – popr. in 101/13), 

- Odlok o proračunu občine Hrastnik za leto 2014, Uradni vestnik Zasavja 

št. 33/2013), s spremembo odloka, 

- Odlok o proračunu občine Hrastnik za leto 2015, Uradni vestnik Zasavja 

št. 4/2015), s spremembo odloka, 

- Pravilnik o razmejitvi prihodkov, pridobljenih iz dejavnosti in prihodkov, 

pridobljenih na trgu in določitvi sodil za razmejitev stroškov pri opravljanju 

dejavnosti v javnem zavodu Mladinski Center Hrastnik, veljaven od 1. 1. 2016, 

- Pravilnik o razmejitvi prihodkov, pridobljenih iz dejavnosti in prihodkov, 

pridobljenih na trgu in določitvi sodil za razmejitev stroškov pri opravljanju 

dejavnosti v javnem zavodu Kulturno rekreacijski center Hrastnik, veljaven od 1. 

1. 2016, 

- Zaključna računa MCH in KRC za leto 2015. 

 

 

UVOD 

 

A – MLADINSKI CENTER HRASTNIK (v nadaljnjem besedilu MCH) 

 

1. Splošno. 

2. Cenik oglaševanje v Hrastovem listu. 

3. Uporaba prostorov MCH. 

 

Ad 1) Razgovor je bil izvršen z direktorjem MCH g. Janijem Medveškom, ki nama je dal vse 

potrebne podatke in odgovoril na zastavljena vprašanja.  

 

Ad 2) Cena oglaševanja v Hrastovem listu je določena po dogovoru z ustanoviteljem (po 

ceniku), cenik je predlagal uredniški odbor v sestavi: Davorin Peršič (odgovorni urednik), 

Medvešek Jani (takrat ne po funkciji), Mateja Jecl, Marko Funkl, Tadej Kralj in Sebastjan 

Leskovšek. Cenik je v veljavi od februarja 2013 in nam je bil dan v vpogled v tiskani obliki. 

 

Prihodek iz oglaševanja se pripiše na postavki Hrastov list, ki ga računovodkinja vodi ločeno. 

Ta prihodek se torej prišteje proračunskim sredstvom za izdajo občinskega glasila v letu 2015 

v višini 13.500 €. Letna proračunska omejitev za Hrastov list je torej 13.500 €. Po zaključku 

poslovnega leta in ko so ugotovljeni vsi stroški v zvezi z izdajo Hrastovega lista, se izdela 

obračun, po katerem se eventualna razlika do 13.500 €, skupaj s prihodki iz oglaševanja 

razdeli med avtorje glede na količino objav.  

 

 

Ad 3) Uporaba prostorov za tretje osebe se vrši po ceniku, ki ga je sprejel svet zavoda MCH. 

Najem prostorov ureja Pravilnik o uporabi prostorov MCH, ki je bil sprejet 7. 3. 2016. 

 

MCH organizira tudi jezikovne tečaje, ki so del komercialne dejavnosti. Iz tega naslova se 

pridobiva prihodek z vpisnino 25 € na osebo. Višino vpisnine je določil direktor MCH, ki je 

pojasnil, da se vpisnina zaračunava zaradi resnosti prijave, saj se je v preteklosti dogajalo, da 

so se tečajniki vpisali, zasedli mesto drugim, tečaja pa niso obiskovali. Tako kot prihodki iz 



naslova oddaje prostorov in izvajanja jezikovnih tečajev se prištejejo v integralni prihodek 

MCH. 

 

 

B – KULTURNO REKREACIJSKI CENTER HRASTNIK (v nadaljnjem besedilu KRC) 

 

1. Splošno. 

2. Cenik tržnih storitev. 

 

Ad 1) Razgovor je bil izvršen z direktorico KRC go. Tino Moljk in računovodkinjo Ksenijo 

Felicijan, ki sta nama dali vse potrebne podatke in odgovorili na zastavljena vprašanja.  

 

Ad 2) Cenik tržnih storitev je oblikovan tako, da ga direktor KRC-a predlaga svetu zavoda  

le-ta pa ga sprejme.  

Sestava sveta zavoda je sledeča:  

- dva predstavnika občine: Novko Kolobarič in Uroš Godicelj; 

- predstavnik špotne zveze: Slavko Ručman; 

- predstavnik zveze kulturnih društev: Jurij Bantan (predsednik sveta zavoda); 

- dva predstavnika zaposlenih: Lilijana Oplotnik in Ksenija Felicijan. 

Cenik javnih storitev na predlog sveta zavoda potrdi ustanovitelj, z izdajo soglasja župana. Za 

leto 2014 je bila izvršena notranja revizija, ki je ugotovila, da so stroški in prihodki knjiženi v 

skladu s Pravilnikom o razmejitvi prihodkov, pridobljenih iz dejavnosti in prihodkov, 

pridobljenih na trgu in določitvi sodil za razmejitev stroškov pri opravljanju dejavnosti v 

javnem zavodu Kulturno rekreacijski center Hrastnik. V letu 2015 so bili prihodki in stroški 

knjiženi v skladu s sprejetim pravilnikom. 

 

UGOTOVITVENI DEL 

 

NO ugotavlja, da je bilo finančno poslovanje za leto 2015 v MCH in KRC skladno s 

proračunom občine Hrastnik, z zakonodajo in Pravilnikom o razmejitvi javnih in tržnih 

dejavnosti ter skladno z zaključnima računoma MCH in KRC. 

 

 

PRIPOROČILA IN PREDLOGI 
/ 

ČLANI NO: 

 

- Emil Šabanovič, predsednik odbora 
- Igor Zalokar, podpredsednik odbora 
- Jurij Kolar, član 
- Nermin Bajramović, član 
- Janko Koritnik, član 
- Tina Prosen Guček, članica 
- Andrej Funkl, član 

PREDSEDNIK  NO:  

 

 Emil Šabanovič 

  
  
VROČITI:  

1. nadzorovanemu organu 

2. županu občine Hrastnik 

3. Občinskemu svetu Občine Hrastnik 



 


