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Občina Hrastnik 

Pot Vitka Pavliča 5 

1430 HRASTNIK

Nadzorni odbor 

 

 

Telefon: 03 5654-350 

Fax: 03 5654-369 

Email: zupan@hrastnik.si 

 

 

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

Nadzornega odbora Občine Hrastnik (UVZ, št. 28/15) je Nadzorni odbor Občine Hrastnik na  

10. seji, dne  14. 12. 2016 sprejel  
 

 

POROČILO 

O OPRAVLJENEM NADZORU 

 

Na osnovi sklepa, sprejetega dne 29. 6. 2016 na 8. seji Nadzornega odbora Občine Hrastnik, 

je  bil dne 16. 11. 2016 na občini Hrastnik začet nadzor in nato pripravljeno poročilo 

                     

Pregled dolgoročnih finančnih naložb občine – konto 06 

 

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 

Andrej Funkl, član 

Tina Prosen Guček, članica 

 

2. Poročevalca: 

Igor Zalokar 

Jurij Kolar 

 

3. Izvedenec: 

- Ime in priimek: 

- Sklep o imenovanju izvedenca: NO ni sprejel odločitve 

 

4. Ime nadzorovanega organa: 

Občina Hrastnik, Oddelek za proračun in finance 
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5. Pomembnejše pravne podlage: 

 

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

besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617); 

-  Zakon o lokalni samoupravi (ZLS) Uradni list RS, št. 72/1993, 6/1994 - odl. US, 

45/1994 - odl. US, 57/1994, 14/1995, 20/1995 - odl. US, 63/1995 - ORZLS19, 

73/1995 - odl. US, 9/1996 - odl. US, 39/1996 - odl. US, 44/1996 - odl. US, 

26/1997, 70/1997, 10/1998, 68/1998 - odl. US, 74/1998, 12/1999 - skl. US, 

16/1999 - popr., 59/1999 - odl. US, 70/2000, 100/2000 - skl. US, 28/2001 - odl. 

US, 87/2001 - ZSam-1, 16/2002 - skl. US, 51/2002, 108/2003 - odl. US, 72/2005, 

21/2006 - odl. US, 60/2007, 14/2007 - ZSPDPO, 27/2008 - odl. US, 76/2008, 

79/2009, 51/2010, 84/2010 - odl. US, 40/2012 - ZUJF, 14/2015 – ZUUJFO; 

- Pravilnik o načinu in rokih zagotavljanja podatkov za vodenje centralne evidence 

finančnega premoženja države oziroma občine - Uradni list RS, št. 129/2004, 

114/2006 - ZUE, 53/2007 – ZPFOLERD; 

- Pravilnik o računovodstvu Občine Hrastnik, junij 2014; 

- Zaključni račun proračuna Občine Hrastnik za leto 2015; 

- Odlok o proračunu občine Hrastnik za leto 2016 (Uradni vestnik Zasavja št. 

34/2015), s spremembo odloka (Uradni vestnik Zasavja št. 14/2016). 

 

1. UVOD 

 

Opravili smo pregled dolgoročnih finančnih naložb občine – konto 06. Osredotočili smo se na 

postopke računovodskega prikazovanja in vrednotenja dolgoročnih finančnih naložb občine 

oz. evidence finančnega premoženja, kot so bile prikazane v ZR občine za leto 2015 in 

trenutno stanje teh naložb (stanje 15. 11. 2016).    

 

V okviru tega nadzora se nismo ukvarjali s samim upravljanjem teh naložb, to je kako občina 

izvršuje svoje pravice lastnika teh dolgoročnih finančnih naložb in ohranjanja oziroma 

povečevanja vrednosti teh naložb oziroma drugih koristi v dobro občanov Hrastnika. 

 

Pregled smo izvedli tako, da smo se po predhodni proučitvi predmeta nadzora na občini 

Hrastnik seznanili z dokumentacijo in informacijami za področje, jo preučili, pridobili 

dodatno dokumentacijo in informacije in pripravili to poročilo.  

 

Pri pregledu na občini je bila prisotna vodja službe ga. Vanja Jerič.  

 

Pregled sva izvajala Igor Zalokar in Jurij Kolar. 

 

 

2. UGOTOVITVENI DEL 

 

1. Opredelitev dolgoročnih finančnih naložb občine 

 

Po Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 

javnega prava (Uradni list RS, št. 54/02, z dopolnitvami) in Pravilniku o enotnem kontnem 

načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 

112/09, 58/10), sestavljajo dolgoročne finančne naložbe (dalje: DFN): naložbe v delnice, 

druge dolgoročne kapitalske naložbe, naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška 

dela in podobno, namensko premoženje, preneseno javnim skladom, premoženje, preneseno v 
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last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti, ter oslabitve v 

vrednosti dolgoročnih finančnih naložb. 

 

Osnovni pogoj za uspešno in učinkovito upravljanje s kapitalskimi naložbami je urejena 

evidenca o stanju kapitalskih naložb. Zato mora občina vedeti, v katerih pravnih osebah ima 

naloženo svoje premoženje in kako veliko je to premoženje. V skladu z Zakonom o javnih 

financah za finance pristojen organ občinske uprave vodi centralno evidenco finančnega 

premoženja občine. Obliko podatkov v centralni evidenci predpisuje Pravilnik o načinu in 

rokih zagotavljanja podatkov za vodenje centralne evidence finančnega premoženja države 

oziroma občine. 

 

DFN v bilanci stanja občine Hrastnik za leto 2015 znašajo 701.220 EUR oziroma 1,5% 

aktive. To je precej manj kot je povprečje vseh občin, ki je bilo pri 5 odstotkih (podatek za 

konec leta 2009). Podrobnejša sestava DFN in njihovo vrednotenje na dan 31.12.2015 je 

razvidno iz spodnje tabele: 

 

vrsta naložbe 
znesek naložb v EUR 

deleži v % 
31.12.2015 

NALOŽBE V DELNICE  558.331,54 79,6% 

Komunalno stanovanjsko podjetje Hrastnik d.d. 555.594,71 79,2% 

TKI Hrastnik, d.d. 2.736,83 0,4% 

NALOŽBE V DELEŽE 141.910,80 20,2% 

Tehnološki center Zasavje, d.o.o., Hrastnik 111.278,23 15,9% 

GD Hrastnik, Podjetje za gradbeno dejavnost,d.o.o. 28.246,72 4,0% 

Regionalni center za razvoj, d.o.o., Zagorje 780 0,1% 

CEROZ, d.o.o. 1.605,85 0,2% 

NALOŽBE V UMETNIŠKA DELA 977,23 0,1% 

Slike 977,23 0,1% 

06 -  DOLGOROČNE KAPITALSKE NALOŽBE 701.219,57 100,0% 

 

2. Pridobitev in vrednotenje DFN 

 

Občina ima v lasti delnice dveh delniških družb in štirih družb z omejeno odgovornostjo. V 

nadaljevanju dajemo osnovne informacije o teh družbah in deležu lastništva občine v njih. 

 
NALOŽBE V DELNICE 

 

1. Komunalno stanovanjsko podjetje Hrastnik d.d. 

Občina Hrastnik je pridobila delnice v KSP v letu 1994 na podlagi Zakona o gospodarskih 

javnih službah in Zakona o lastninskem preoblikovanju. Občina je najprej postala lastnica 

54,2% oz. 56.709 delnic KSP.  

 

S sklepom o odkupu delnic v lasti zaposlenih je občina v letu 2010 odkupila še 28.579 delnic. 

Sedaj je občina lastnica 85.288 delnic oziroma 81,74% kapitala KSP.  

 

2. TKI Hrastnik, d.d. 
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Občina Hrastnik je pridobivala delnice TKI na podlagi dedovanja po umrlih oskrbovancih v 

domu upokojencev. Na podlagi zakona namreč občina prijavlja svoje terjatve do umrlih 

oskrbovancev, katerim je občina sofinancirala nastanitev v domu. 

Ob koncu leta 2015 je bila občina lastnica 289 delnic TKI. 
 
NALOŽBE V DELEŽE 
 

3. Tehnološki center Zasavje, d.o.o. 

Tehnološki center deluje od leta 2001, ko je bil ustanovljen na pobudo RCR, podjetij v regiji 

in države. 

Občina Hrastnik je z vložkom, ki ga je zagotovila država, postala 15,3257% lastnica centra. 

 

4. GD Hrastnik, Podjetje za gradbeno dejavnost,d.o.o. 

Občina Hrastnik je pridobila 1,532% delež v podjetju na podlagi svojega vložka v postopku 

stečaja predhodnika Splošnega gradbenega podjetja v višini 2.881.496,30 SIT. Od 2.12.2015 

je tudi to podjetje v stečajnem postopku. 

 

5. Regionalni center za razvoj,d.o.o. 

Regionalni center za razvoj je bil ustanovljen v letu 1996. Nastal je s pomočjo programa 

Phare za potrebe razvoja regije (Zasavja) in na podlagi dogovora, ki so ga podpisali župani 

občin Litija, Hrastnik, Radeče, Trbovlje in Zagorje ob Savi. 

Občina Hrastnik je bila, kot izhaja iz notarskega zapisa iz leta 2003, solastnica RCR in sicer je 

imela v lasti 0,39% osnovnega kapitala RCR. 

 

6. CEROZ, d.o.o. 

Občine Litija, Zagorje ob Savi, Trbovlje, Hrastnik in Radeče so ustanovile javno podjetje 

CEROZ d.o.o v letu 2005 za ravnanje z odpadki na območju vseh petih občin ustanoviteljic 

podjetja. 

Občina Hrastnik je,  kot izhaja iz notarskega zapisa družbene pogodbe iz leta 2007, lastnica 

CEROZA v višini 1.605,80 EUR oziroma 16,05% osnovnega kapitala CEROZA.  

 
NALOŽBE V UMETNIŠKA DELA 

 

Poleg naložb v delnice in deleže družb ima občina v lasti tudi 22 slik, ki pa ne predstavljajo 

večje umetniške vrednosti. V bilanci stanja je vrednost teh slik 977,23 EUR, kar je razkrito 

tudi v tabeli v naslednji točki.  

 

 

3. Vrednotenje DFN na dan 15.11.2016 
 

  

štev. delnic 

ZNESEK ZNESEK  ZNESEK ZNESEK    

 
NALOŽB POVEČ. ZMANJ. NALOŽB 

 
OPIS KONTA 1.1.2016 NALOŽB NALOŽB 15.11.2016 IND 

1 2 3 4 5 6=3+4-5 7=6/3 

NALOŽBE V DELNICE    558.331,54   5.531,19   0,00   563.862,73   101,0% 

Komunalno stanov. podjetje 

Hrastnik d.d. 

85288 d ali 

81,74 %  
555.594,71   4.006,52   0,00   559.601,23   100,7% 

TKI Hrastnik, d.d. 450 2.736,83   1.524,67   0,00   4.261,50   155,7% 

NALOŽBE V DELEŽE   141.910,80   0,00   28.246,72   113.664,08   80,1% 

Tehnološki center Zasavje, d.o.o. 15,33% 111.278,23   0,00   0,00   111.278,23   100,0% 
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GD Hrastnik, Podjetje za 

gradbeno dej., d.o.o. 
1,53% 28.246,72   0,00   28.246,72   0,00   0,0% 

Regionalni center za razvoj, 

d.o.o. 
0,39% 780,00   0,00     780,00   100,0% 

Ceroz, d.o.o. 16,05% 1.605,85   0,00   0,00   1.605,85   100,0% 

NALOŽBE V UMETNIŠKA 

DELA 
22 977,23   0,00   0,00   977,23   100,0% 

Slike 22 977,23   0,00   0,00   977,23   100,0% 

06 -  DOLGOROČNE 

KAPITALSKE NALOŽBE 
  701.219,57   5.531,19   28.246,72   678.504,04   96,8% 

 

 

V letu 2016 je prišlo do sprememb vrednosti naložb pri treh subjektih.  

 

Pri KSP je prišlo do spremembe zaradi pripisa dela dobička, ki ga je KSP ustvarilo v letu 

2015 in ga je skupščina pustila nerazporejenega. Pri TKI je vrednost naložbe narastla za 

1.524,67 EUR zaradi dedovanja dodatnih 161 delnic TKI. Pri GD Hrastnik je prišlo do odpisa 

vrednosti naložbe zaradi uvedenega stečajnega postopka v letu 2015. 

 

Ugotovitve po posameznih področjih oziroma postavkah: 

 

Brez ugotovitev. 

Evidence dolgoročnih finančnih naložb tako na dan 31.12.2015, kot tudi na dan 15.11.2016 

ustrezno izkazujejo vrednost naložb občine v tovrstno premoženje. 

 

 

3. PRIPOROČILA  IN PREDLOGI 

 

Priporočil ni. 

 

 

Člani NO:                                                                         Predsednik  NO: 

- Igor Zalokar                                                                 Emil Šabanovič 

- Jurij Kolar, član 

- Nermin Bajramović, član 

- Janko Koritnik, član 

- Andrej Funkl, član 

- Tina Prosen Guček, članica 

-  

 

Vročiti:  

- nadzorovanemu organu 

- županu občine Hrastnik 

 

V vednost: 

- Občinski svet Občine Hrastnik  


