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Številka: 032- 53 /2015 
Datum: 4.1.2015 
 

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

 
 
 ki je bila 23.12.2015 s pričetkom ob 16. 00 uri v sejni sobi Občine Hrastnik. 

 
Prisotni člani Nadzornega odbora: Emil Šabanovič, Igor Zalokar, Nermin Bajramović, Janez 
Koritnik,  Tina Prosen Guček in Jurij Kolar. Svojo odsotnost je opravičil Andrej Funkl. 
Ostali prisotni:  Danijela Milošević, strokovna sodelavka, Vanja Jerič, vodja Oddelka za 
proračun in finance , Andreja Pavlič Udovč, vodja Oddelka za splošne zadeve 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 4. redne seje NO in zapisnika 1. korespondenčne seje 

NO. 
3. Informacija o osnutku Poročila o pregledu tržnega poslovanja in razmejitev tržnega in 

javnega poslovanja pri Mladinskem centru Hrastnik in pri Kulturno rekreacijskem 
centru Hrastnik. 

4. Dogovor o predlogih za Program dela NO za leto 2016. 
5. Vprašanja in pobude ter dogovor o naslednjih pregledih. 

 
 

AD 1/ 
- Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda; 

Predsednik NO Emil Šabanovič je ugotovil, da je na seji navzočih šest 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. 19): 
Predlagani dnevni red se potrdi. 
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AD 2/ 
- Pregled in potrditev zapisnika 4. redne seje NO in zapisnika 1. korespondenčne seje 

NO. 
 

Predsednik je pozval člane odbora, da podajo eventuelne pripombe na zapisnik  4. redne seje 

in 1. korespondenčne seje Nadzornega odbora.  

Igor Zalokar je podal  predlog, da se v zapisniku 4 redne seje, v zadnjem odstavku na strani 5, 

zaradi lažje razumljivosti besedila, naslednje besedilo »dopolnita svojo računovodsko 

evidenco poslovanja« nadomesti z besedilom »razvrščata prihodke in odhodke poslovanja« . 

Ostalih pripomb k zapisnikoma ni bilo. 

Po krajši razpravi so se člani  strinjali s predlagano spremembo. 

Soglasno je bil sprejet naslednji 
S K L E P  št. 20): 

 
Potrdi se zapisnik 4. redne seje Nadzornega odbora občine Hrastnik  z  dne 30. 9.2015 s 
predlagano spremembo in zapisnik 1. korespondenčne seje Nadzornega odbora z dne 
12.11.2015. 
 

AD3/ 
- Informacija o osnutku Poročila o pregledu tržnega poslovanja in razmejitev tržnega 

in javnega poslovanja pri Mladinskem centru Hrastnik in pri Kulturno rekreacijskem 
centru Hrastnik. 

 
Predsednik NO Emil Šabanovič je povedal, da so na 4. redni seji obravnavali Poročilo o 
pregledu tržnega poslovanja in razmejitev tržnega in javnega poslovanja pri Mladinskem 
centru Hrastnik in pri Kulturno rekreacijskem centru Hrastnik in sprejeli sklep, da s 
sprejetjem poročila počakajo do objave Revizijskega poročila Računskega sodišča glede 
delitve javnega in tržnega dela poslovanja javnih zavodov za sosednjo občino, ki bo lahko 
osnova za zaključek oziroma za ugotavljanje kako razmejiti prihodke in odhodke pri 
omenjenem nadzoru.  Ker je potek revizije še vedno v isti fazi, je predlagal, da se spremlja 
potek še naprej in počaka s sprejetjem poročila o nadzoru do izdaje  revizijskega poročila, s 
čimer so se člani nadzornega odbora strinjali. 
 
Igor Zalokar je še povedal, da so si člani z izvedbo nadzora o pregledu tržnega poslovanja in 
razmejitev tržnega in javnega poslovanja pri Mladinskem centru Hrastnik in pri Kulturno 
rekreacijskem centru Hrastnik zadali težko nalogo zaradi nadzora dveh institucij, ki sta si po 
svojem delovanju različni in predlagal, da se  v prihodnje, preden se napiše poročilo o 
pregledu, nadzorovana zadeva dobro prouči. Dalje  je še pojasnil, da je na spletni strani 
objavljeno tudi diplomsko delo o analizi poslovanja javnega zavoda, v katerem govori o 
razmejevanju javne službe in tržnega dela.  
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Po krajši razpravi je predsednik NO Emil Šabanovič predlagal, da se po objavi revizijskega 
poročila, ki ga bodo lahko uporabili kot izhodišče pri delitvi  tržnega in javnega dela  ponovno 
sestanejo, ga proučijo in pripravijo poročilo o opravljenem pregledu za sprejem. 
 
Člani so se s predlogom strinjali. 
 

AD4/ 
- Dogovor o predlogih za Program dela NO za leto 2016. 

 
Predsednik NO Emil Šabanovič je predlagal, da mu člani nadzornega odbora do konca 

meseca januarja 2016 posredujejo svoje predloge za izvedbo nadzora, na podlagi katerih bo 

pripravil osnutek Programa dela NO za leto 2016 za obravnavo na naslednji seji.  

Člani so se s predlogom strinjali. 
 

AD5/ 
 Vprašanja in pobude ter dogovor o naslednjih pregledih. 

 
Pri tej točki so se člani nadzornega odbora dogovorili, da se bodo po sprejemu  Programa 
dela NO za leto 2016 odločili o izvedbi nadzora. 
Predsednik NO Emil Šabanovič se je še obvezal, da bo za obravnavo na naslednji seji NO 
pripravil  predlog poročila o delu NO v letu 2015. 
 

Seja je bila zaključena ob 17:05 uri. 

 
ZAPISALA:                                                                      PREDSEDNIK 
Danijela Milošević                                               NADZORNEGA ODBORA 
                                                                                   Emil Šabanovič 
 

 
 
 


