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

 
 
 ki je bila 30.9.2015 s pričetkom ob 17. 00 uri v sejni sobi Občine Hrastnik. 

 
Prisotni člani Nadzornega odbora: Emil Šabanovič, Igor Zalokar, Nermin Bajramović, Janez 
Koritnik,  Andrej Funkl, Tina Prosen Guček in Jurij Kolar, ki je sejo zapustil ob 18:00 uri. 
Ostali prisotni:  Danijela Milošević, strokovna sodelavka, do vključno 4 točke tudi Tomaž 
Sihur, vodja Oddelka za prostor, okolje in gospodarske javne službe, do vključno 5. točke tudi 
Vanja Jerič, vodja Oddelka za proračun in finance  in do vključno 6. točke tudi Andreja Pavlič 
Udovč, vodja Oddelka za splošne zadeve. 
 
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 3. redne seje Nadzornega odbora, z dne 27. 5. 2015; 
3. Poročilo o izvršitvi sklepov  3 redne seje Nadzornega odbora; 
4. Obravnava Poročila o izvrševanju Proračuna Občine Hrastnik v obdobju  januar – avgust 

2015 z oceno realizacije do konca leta - seznanitev; 
5. Obravnava Poročila o notranji reviziji poslovanja v Občini Hrastnik za leto 2014, 
6. Obravnava predloga  Poslovnika o delu Nadzornega odbora; 
7. Uskladitev sklepa Ad/2 o imenovanju tajnika NO ( po novem pooblaščeni javni 

uslužbenec ); 
8. Vsebinska in formalna uskladitev Programa dela NO za leto 2015 z novim sprejetim 

Poslovnikom o delu NO; 
9. Obravnava Poročila o pregledu tržnega poslovanja in razmejitev tržnega in javnega 

poslovanja pri Mladinskem centru Hrastnik in pri Kulturno rekreacijskem centru 
Hrastnik; 

10. Obravnava Poročila o pregledu pogodbe in aneksov, sklenjenih z družbo FITMEDIA 
d.o.o., za projekt Izgradnja regijske deponije Unično II. faza; 

11. Vprašanja in pobude. 
 
 
 

 

http://www.hrastnik.si/
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AD 1/ 
- Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda; 

Predsednik NO Emil Šabanovič je ugotovil, da so na seji navzoči vsi člani 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. 10): 
Predlagani dnevni red se potrdi. 
 

AD 2/ 
 Pregled in potrditev zapisnika 3. redne seje Nadzornega odbora, z dne 27 maj 

2015; 
 
Predsednik je pozval člane odbora, da podajo eventuelne pripombe na zapisnik  3. redne seje 
Nadzornega odbora.  
 
Igor Zalokar je pri tej točki pripomnil, da ni bil prisoten na zadnji seji NO in ni dal predloga za 
udeležitev na nadzoru, zato meni, da sklep o izvedbi nadzora zanj ni bil zavezujoč. 
 
Predsednik NO je v razpravi pojasnil, da glede na to, da takšen primer ni opredeljen nikjer, 
tudi ne v poslovniku o delu NO, bo v prihodnje potrebno več medsebojne komunikacije in 
dogovora o izvedbi nadzorov. 
 
Pripomb k zapisniku ni bilo, zato je bil soglasno  z 6 glasovi ZA sprejet 
 

S K L E P  št. 11): 
 

Potrdi se zapisnik 3. redne seje Nadzornega odbora občine Hrastnik  z  dne 27. 5.2015. 
 

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

 
Nadzorni odbor  se je seznanil s poročilom o izvršitvi sklepov 3. redne seje Nadzornega 
odbora. Ugotovljeno je bilo, da so vsi sklepi realizirani, zato je bil soglasno sprejet 
 

S K L E P št. 12): 
Nadzorni odbor sprejme Poročilo o izvršitvi sklepov 3. redne  seje Nadzornega odbora v 
predloženi vsebini. 
 

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

seznanitev; 
 
Uvodno obrazložitev je podala Vanja Jerič, vodja Oddelka za proračun in finance.  
 
Predsednik NO Emil Šabanovič je izrazil pohvalo v zvezi z izvrševanjem proračuna v smislu 
dobrega obvladovanja finančnih virov kot tudi odhodkov proračuna. Zanimalo ga je ali so 
navodila za izdelavo novega proračuna že izdana. 



3 

 

 
Vanja Jerič je pojasnila, da navodil s strani pristojnega ministrstva še ni in da bodo strokovne 
službe v primeru, da jih v doglednem času  ne bo, pri pripravi proračuna za prihodnje leto 
upoštevale veljavno povprečnino za leto 2015 v višini 525,00 evrov na prebivalca. 
 
Predsednika NO je v razpravi zanimalo, kako daleč je Zakon o dimnikarski službi. 
 
Tomaž Sihur je pojasnil, da se  težave pojavljajo že pri sprejemanju osnutka  zakona, zato 
najverjetneje ne bo stopil v veljavo s  1.1.2016. 
 
Po končani razpravi so člani Nadzornega odbora soglasno sprejeli    
 

S K L E P  št. 13): 
 

Nadzorni odbor se je seznanil s Poročilom o izvrševanju proračuna občine Hrastnik v obdobju  
januar – avgust  2015. 
 
 

AD 5/ 
 Obravnava Poročila o notranji reviziji poslovanja v Občini Hrastnik za leto 2014, 

 
Uvodno obrazložitev je podala Vanja Jerič, vodja Oddelka za proračun in finance in 
izpostavila pripombe, ki jih je v poročilu podala revizorka.  
 
Ker je revizorka opozorila na to, da evidenca zemljišča ni usklajena z javnimi evidencami, je 
predsednika NO zanimalo,  kdaj bo evidenca zemljišč v knjigovodskih evidencah sistematično 
urejena. 
Vanja Jerič je pojasnila, da gre za razlike med različnimi javnimi evidencami (zemljiška knjiga, 
PISO, REN) in da je pri takšni razdrobljenosti zemljišč  v knjigovodskih evidencah ob 
drugačnih programskih rešitvah in različnih javnih evidencah nemogoče ažurno slediti 
spremembam v naravi, zato bo potrebno za popolne evidence nadgraditi obstoječe evidence 
tudi programsko. 
 
Predsednika NO je še zanimalo, kdaj se načrtuje aktiviranje investicij, ki so zaključene, pa so 
še vedno vodene kot investicije v teku. 
Vanja Jerič je odgovorila, da je Oddelek za proračun in finance v tem letu pripravil precej 
investicij v teku za aktiviranje resornim oddelkom, ki so pristojni za aktiviranje in ureditev 
ustrezne dokumentacije, je pa treba vedeti, da je med temi investicijami precej gospodarske  
javne infrastrukture in aktiviranje le-te se rezultira  v višji ceni omrežnine za pridobitni in 
nepridobitni sektor.  
 
Igorja Zalokarja je zanimalo zakaj je ureditev plačevanja MCH  občina nakazovala na podlagi 
mesečnih zahtevkov in ne dvanajstin, kot je bilo določeno v pogodbi. 
Vanja Jerič je pojasnila,  da je Oddelek za proračun in finance po lastni odločitvi nakazila 
izvajal na podlagi zahtevkov s priloženimi  dokazili (kopije računov), res pa resorni oddelek ni 
sklenil aneksa k pogodbi, kjer bi nakazila po dvanajstinah spremenil v »praviloma po 
dvanajstinah«.  
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Po končani razpravi so člani Nadzornega odbora soglasno sprejeli    
 

S K L E P  št. 14): 
 

 
1. Nadzori odbor se je seznanil s Poročilom o notranji reviziji poslovanja v Občini Hrastnik 

za leto 2014. 
2. Nadzorni odbora nalaga strokovnim službam, da obvesti Nadzorni odbor o aktiviranju 

investicij v teku. 
 
( o.p. sejo je ob 18:10 uri zapustil Jurij Kolar) 
 

AD 6/ 
 Obravnava predloga  Poslovnika o delu Nadzornega odbora; 

 
Uvodno obrazložitev je podal Emil Šabanovič, v kateri je pojasnil, da je po prejetju gradiva 
predlagal še  spremembe besedila v členih 18, 19 in 20, da je le to bolj nedvoumno glede 
zaporedja vodenja in sklepanja po točkah dnevnega. 
 
Igor Zalokar je  podal pripombo na 33. člen, saj ni zapisano, da  že osnutek poročila vsebuje 
tudi priporočila in predloge in ni potrebno ponovno na podlagi  osnutka poročila pripraviti 
poročilo s priporočili n predlogi. 
 
Na podlagi razprave o smiselnosti zapisa o občasnih nadzorih v 29. členu, so se člani strinjali, 
da poglavje o občasnih nadzorih ostane. 
 
Po končani razpravi so člani Nadzornega odbora soglasno sprejeli    
 

S K L E P  št. 15): 
 

Nadzorni odbor Občine Hrastnik  je  obravnaval in potrdil  pripravljen predlog besedila 
Poslovnika  o delu Nadzornega odbora občine Hrastnik s predlagano pripombo da se 33. člen 
dopolni s tem, da osnutek vsebuje tudi  priporočila in predloge in smiselno oblikuje ostalo 
besedilo tega člena. 
 

AD 7/ 
 Uskladitev sklepa Ad/2 o imenovanju tajnika NO ( po novem pooblaščeni javni 

uslužbenec ); 
Predsednik nadzornega odbora je pojasnil, da je potrebno glede na sprejeto besedilo novega 
poslovnika, v katerem je  izraz« tajnik«  zamenjan  z izrazom »pooblaščeni javni uslužbenec« 
potrebno  uskladiti sklep Ad/2  o imenovanju tajnika  z izrazom pooblaščeni javni uslužbenec. 
 
Po končani razpravi so člani Nadzornega odbora soglasno sprejeli    
 

S K L E P  št. 16): 
 

Besedilo sklepa o imenovanju tajnika nadzornega odbora, sprejetega 3. december 2014:  
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 »Za tajnika nadzornega odbora se za mandatno obdobje 2014 - 2018 imenuje Danijela 
Milošević, strokovna sodelavka občinske uprave« se preoblikuje tako, da glasi : 
»Za pooblaščeno javno uslužbenko nadzornega odbora se za mandatno obdobje 2014 - 2018 
imenuje Danijela Milošević, strokovna sodelavka občinske uprave«. 
 

AD 8/ 
 Vsebinska in formalna uskladitev Programa dela NO za leto 2015 z novim sprejetim 

Poslovnikom o delu NO; 
 
Predsednik nadzornega odbora je pojasnil, da je potrebno glede na sprejeto besedilo novega 
poslovnika formalno uskladiti tudi Program dela za leto 2015 in predlagal, v sprejetem 
programu naslednje spremembe: 

 na naslovni strani se  poleg datuma 8.3.2015  dopiše še datum spremembe in sicer 
30.9.2015 

 v 1. točki Predmet nadzora se zadnji odstavke zbriše. 
 v 4. točki Roki za izvedbo  nadzora se  smiselno dopolni z besedilom da se bo Izvedba 

nadzorov izvajala sprotno in po potrebi in o tem obvestilo občinski svet in župana. 
 v 6 točki Poročanje se četrti odstavek zbriše. 

 
Po končani razpravi so člani Nadzornega odbora soglasno sprejeli    
 

S K L E P  št. 17): 
 

Program dela NO za leto 2015 z dne 8. 3.2015,  se dopolni s predlaganimi  spremembami. 
 

AD9/ 
 Obravnava Poročila o pregledu tržnega poslovanja in razmejitev tržnega in javnega 

poslovanja pri Mladinskem centru Hrastnik in pri Kulturno rekreacijskem centru 
Hrastnik; 

 
Predsednik NO je povedal, da je poskušal pridobiti s strani Računskega sodišča mnenje  glede 
delitve javnega in tržnega dela poslovanja javnih zavodov in dobil pojasnilo, da računsko 
sodišče trenutno opravlja revizijo poslovanja sosednje občine,  katere poročilo  bomo  lahko 
uporabilo kot analogijo glede delitve. 
 
Za nadzor sta bila zadolžena Janko Koritnik in  Nermin Bajramović. Poročilo je predstavil 
Nermin Bajramović in  se najprej opravičil, ker je  bilo članom NO posredovano napačno 
poročilo in razdelil pravega   z vsebovano  spremembo v ugotovitvenem delu, ki določa da 
naj občina razmeji prihodke ter da skupaj z zavodom določi jasna sodila za razmejitev 
odhodkov, nastalih pri pridobivanju tržnih prihodkov. 
 
Po krajši razpravi glede razmejitev tržnega in javnega dela poslovanja so se člani NO soglasno 
strinjali, da v skladi z ugotovitvami  pri  opravljenem pregledu oba javna zavoda tako MCH 
kot KRC v skladu z odloki in zakonodajo  razvrščata prihodke in odhodke poslovanja ločeno za 
tržni in javni del. 
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Dalje so se strinjali, da s sprejetjem poročila počakajo do objave zgoraj omenjenega  
revizijskega poročila, ki bo lahko osnova za zaključek oziroma za ugotavljanje kako razmejiti 
prihodke in odhodke. 
 

AD10/ 
 Obravnava Poročila o pregledu pogodbe in aneksov, sklenjenih z družbo FITMEDIA 

d.o.o., za projekt Izgradnja regijske deponije Unično II. faza; 
 

Za nadzor sta bila zadolžena Emil Šabanovič in Jurij Kolar. Poročilo je predstavil Emil 
Šabanovič in pojasnil, da pri opravljenem nadzoru ni  bilo ugotovljenih nepravilnosti. 
 
V razpravi je Igor Zalokar zaradi lažje razumljivosti  in preglednosti predlagal naslednje 
manjše popravke in dopolnitve poročila 

 V Uvodu naj se v zadnjem stavku besedilo: » medtem ko se je Tina Prosen  Guček  
opravičila z …..« izbriše.  

 V Ugotovitvenem delu pri točki 1. Projekt kot celota  se  na začetku stavka »Celoten 
projekt«, zbriše beseda »celoten« 

 V točki 3 se za zadnjim stavkom doda nov stavek: » Kljub tema dvema aneksoma se 
osnovna vrednost pogodbe ni spremenila.« 
 

Po končani razpravi so člani Nadzornega odbora soglasno sprejeli    
 

S K L E P  št. 18): 
 

Poročilo o pregledu pogodbe in aneksov, sklenjenih z družbo FITMEDIA d.o.o., za projekt 
Izgradnja regijske deponije Unično II. Faza se sprejme s predlaganimi  popravki in 
dopolnitvami  in pošlje nadzorovani osebi z možnostjo ugovora 15 dni in po dokončnosti 
poročila v vednost županu in občinskemu svetu. 
 

AD11/ 
 Vprašanja in pobude. 

 
Pri tej točki so se člani nadzornega odbora dogovorili, da se bodo o izvedbi nadzora postavk 
za obravnavo na naslednji seji odločili naknadno. 
 

Seja je bila zaključena ob 19:40 uri. 

 
ZAPISALA:                                                                                PREDSEDNIK 
Danijela Milošević                                                      NADZORNEGA ODBORA 
                                                                                           Emil Šabanovič 
 

 


