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Številka: 032- 28/2015 
Datum: 5.6.2015 
 

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

 
 
 ki je bila 27.5. 2015 s pričetkom ob 17. 00 uri v sejni sobi Občine Hrastnik. 

 
Prisotni člani Nadzornega odbora: Emil Šabanovič, Jurij Kolar, Nermin Bajramović, Janez Koritnik in 
Tina Prosen Guček. 
Opravičeno odsotna člana Nadzornega odbora: Andrej Funkl in Igor Zalokar. 
Ostali prisotni:  Danijela Milošević, strokovna sodelavka,  do vključno 4. točke tudi Vanja Jerič, vodja 
oddelka za proračun in finance in Janez Kraner, direktor 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 2. redne seje Nadzornega odbora z dne 18. marec 2015; 
3. Poročilo o izvršitvi sklepov  2. redne seje Nadzornega odbora; 
4. Poročilo o izvrševanju Proračuna Občine Hrastnik v obdobju  januar – april  2015 - seznanitev; 
5. Odločitev Nadzornega odbora o izvedbi naslednjega nadzora; 
6. Vprašanja in pobude. 

 
AD 1/ 
- Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda; 

Predsednik NO Emil Šabanovič je ugotovil, da je na seji navzočih pet članov ter da so sklepčni.  V 
nadaljevanju seje je Nadzorni odbor potrdil predlagani dnevni red brez razprave.  Soglasno je bil 
sprejet naslednji 

S K L E P  št. 6): 
Predlagani dnevni red se potrdi. 
 

AD 2/ 
 Pregled in potrditev zapisnika 2. redne seje Nadzornega odbora, z dne 18 marec 2015; 

Predsednik je pozval člane odbora, da podajo eventuelne pripombe na zapisnik  2. redne seje 
Nadzornega odbora.  
Pripomb k zapisniku ni bilo, zato je bil soglasno sprejet 
 

S K L E P  št. 7): 
Potrdi se zapisnik 2. redne seje Nadzornega odbora občine Hrastnik  z  dne 18.3.2015. 
 

AD 3/ 
 Poročilo o izvršitvi sklepov  2 redne seje Nadzornega odbora; 

Nadzorni odbor  se je seznanil s poročilom o izvršitvi sklepov 2. redne seje Nadzornega odbora. 
Ugotovljeno je bilo, da so vsi sklepi realizirani, zato je bil soglasno sprejet 
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S K L E P št. 8): 

Nadzorni odbor sprejme Poročilo o izvršitvi sklepov 2. redne  seje Nadzornega odbora v predloženi 
vsebini. 
 

AD 4/ 
 Poročilo o izvrševanju Proračuna Občine Hrastnik v obdobju  januar – april  2015 - 

seznanitev; 
Uvodno obrazložitev je podala Vanja Jerič, vodja Oddelka za proračun in finance.  
Predsednik NO Emil Šabanovič je najprej pohvalil samo načrtovanje in izvrševanje proračuna v smislu 
dobre finančne kondicije in same  likvidnosti ter izpostavil, da so v gradivu sicer obrazloženi vzroki 
nizke realizacije izvrševanja proračuna na nekaterih investicijskih postavkah,  vendar je vseeno želel 
dodatne informacije predvsem z vidika načrtovane dinamike izvajanja del na OŠ NH Rajka in regijski 
deponiji Unično II. faza ter realnosti zaključka teh del v letu 2015. 
Janez Kraner je pojasnil, da bo sanacija OŠ NH Rajka zaključena med šolskimi počitnicami, prav tako 
mora biti zaključek del na Uničnem, saj v letošnjem letu poteče rok črpanja sredstev iz kohezijskega 
sklada EU. 
Dalje je predsednika zanimalo, kako je proračun občine Hrastnik pripravljen glede na  povprečnino in 
na to, da naj bi Zveza občin Slovenije pripravljala tožbo v zvezi višino povprečnine. 
Vanja Jerič je pojasnila, da je bila pri pripravi veljavnega proračuna upoštevana  veljavna povprečnina 
v višini 525 evrov za prvo polovico leta in znižana na 500 evrov za drugo polovico leta in da bo občina 
v primeru povišanja povprečnine le to upoštevala v rebalansu proračuna.  
V razpravi je Tina Prosen Guček izpostavila tudi plačevanje glavarine za zdravnico na Dolu in 
pojasnila, da gre po njenem mnenju tu za izsiljevanje, saj bi v primeru, da zdravnica  ne bi dobila  
dodatnih sredstev iz proračuna, odšla. 
Vanja Jerič je pojasnila, da v času prvotne podelitve koncesije za zdravnika na Dolu Zdravstveni dom 
Hrastnik kljub 13 razpisom za zaposlitev zdravnika le-tega ni dobil, zato je Občinski svet sprejel 
odločitev o podelitvi koncesije.  Zdravnica pa je za prevzem koncesije res postavljala določene 
pogoje, med drugim tudi plačilo razlike glavarine s strani občine, na kar je Občinski svet pristal 
izključno z vidika zagotovitve zdravnika občankam in občanom na Dolu, pa tudi zaradi 
preobremenitve zdravnikov iz Hrastnika, ki so nadomeščali na Dolu.  V letošnjem letu se je na 
Občinskem svetu pogodba z zdravnico podaljšala. 
Dalje je razprava tekla v  smeri smiselnosti ambulante na Dolu, zato je predsednik podal predlog, da 
bi morala občina  po poteku podpisane dobe treh let  smiselno razmisliti o podaljšanju koncesije. 
Po končani razpravi so člani Nadzornega odbora soglasno sprejeli    
 

S K L E P  št. 9): 
Nadzorni odbor se je seznanil sporočilom o izvrševanju proračuna občine Hrastnik v obdobju  januar 
– april  2015. 
 
AD 5/ 

 Odločitev Nadzornega odbora o izvedbi naslednjega nadzora; 
Predsednik je izpostavil, da so člani odbora  s strani strokovnih služb prejeli želeno dokumentacijo, na 
podlagi  katere se odločajo o morebitni izvedbi nadzora.   
 
V razpravi so se člani odbora strinjali, da je iz posredovane dokumentacije v zvezi s porabo sredstev 
Kegljaškega kluba Rudnik, ki so jih prejeli na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje športnih 
programov v občini Hrastnik za leto 2014, razvidno da je celoten postopek potekal v skladu s pravili in 
ni razvidno, da bi šlo za kakršno koli nepravilnost. Tudi pri pregledu kartice konta 4208 so  se strinjali, 
da ne bodo izvajali kontrole teh odhodkov.   
 
Pri pregledu dokumentacije za projekt Izgradnja regijske deponije Unično II. faza  so se člani odbora  
po krajši razpravi strinjali, da bodo opravili pregled sklenjene pogodbe s podjetjem  Fitmedia d.o.o. 
Obveščanje javnosti o izvajanju projekta »Regijski center za ravnanje z odpadki v Zasavju Ceroz - II. 
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faza«, h kateri sta bila sklenjena tudi dva aneksa. Pri nadzoru bodo pregledali pravilnosti pri sklepanju 
pogodbe in obeh aneksov, vsebino pogodbe in izvedbo  - kako je potekalo  obveščanje, ali je pogodba 
zaključena ali ne,... 
 
Dogovor o izvedbi nadzora: Pregled pogodbe in aneksov, sklenjenih z družbo FITMEDIA d.o.o., za 
projekt Izgradnja regijske deponije Unično II. faza. 
 
Pooblaščene osebe za izvedbo nadzora:  Emil Šabanovič, Tina Prosen Guček in Jure Kolar. 
 
 
AD 6/ 

 Vprašanja in pobude. 
Predsednik NO je predstavil  pobudo Pajić Gregorja, dano na seji občinskega sveta dne 20.5.2015, ki 
je Nadzornemu odboru Občine Hrastnik  predlagal,  naj preveri  »zakonitost tržnega delovanja 
javnega zavoda Mladinski center Hrastnik glede tržnega časopisa Hrastov list in prikazovanja 
razmejitve javne službe in tržne dejavnosti v Mladinskem centru Hrastnik in Kulturno rekreacijskem 
centru Hrastnik«. 
Na podlagi podane pobude so se člani NO dogovorili, da bodo  zadolžili strokovne službe, da 
posredujejo ustrezne dokumente obeh javnih zavodov, iz katerih bo razvidna  javna služba in 
pridobitna dejavnost obeh zavodov, in opravili pregled nad tem poslovanjem. Predsednik je še dodal, 
da bo poskušal s strani Računskega sodišča pridobiti mnenje glede delitev javnega in tržnega dela 
poslovanja javnih zavodov.  
 
Dogovor o izvedbi nadzora: Pregled tržnega poslovanja in razmejitev tržnega in javnega poslovanja 
pri Mladinskem centru Hrastnik in pri Kulturno rekreacijskem centru Hrastnik. 
 
Pooblaščene osebe za izvedbo nadzora: Nermin Bajramović, Igor Zalokar in Janez Koritnik. 
 
Člani odbora so se dogovorili, da bodo nadzore zaradi zasedenosti nekaterih članov NO opravili po 
dopustih v mesecu septembru. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 18. uri 20 minut. 
 
      Zapisala:                                                                                                Predsednik Nadzornega odbora 
 Danijela Milošević                                                                                                   Emil Šabanovič                                                                                                                                                                                           


