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

 
 
 ki je bila 30.3.2016 s pričetkom ob 17. 00 uri v sejni sobi Občine Hrastnik. 

 
Prisotni člani Nadzornega odbora: Emil Šabanovič, Igor Zalokar, Nermin Bajramović, Janez 
Koritnik,  Tina Prosen Guček. Svojo odsotnost sta opravičila Jurij Kolar in Andrej Funkl. 
Ostali prisotni:  Danijela Milošević, strokovna sodelavka, ter do vključno 4 točke še Vanja 
Jerič, vodja Oddelka za proračun in finance , Andreja Pavlič Udovč, vodja Oddelka za splošne 
zadeve, Tomaž Sihur, vodja Oddelka za prostor, okolje in javne gospodarske službe  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 5. redne seje NO z dne 23.12.2015; 
3. Obravnava in sprejem  Poročila o izvršitvi sklepov  5. redne seje Nadzornega odbora; 
4. Seznanitev z Zaključnim računom proračuna občine Hrastnik za leto 2015; 
5. Obravnava  in sprejem Poročila o delu Nadzornega odbora za leto 2015; 
6. Obravnava in sprejem Programa dela Nadzornega odbora za leto 2016; 
7. Odločitev Nadzornega odbora o izvedbi naslednjega nadzora; 
8. 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. 21): 
Predlagani dnevni red se potrdi. 
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AD 2/ 
- Pregled in potrditev   zapisnika 5. redne seje NO z dne 23.12.2015; 

 
Predsednik je pozval člane odbora, da podajo eventuelne pripombe na zapisnik  5. redne seje 

Nadzornega odbora.  

Pripomb k zapisniku ni bilo. 

Soglasno je bil sprejet naslednji 
S K L E P  št. 22): 

 
Potrdi se zapisnik 5. redne seje Nadzornega odbora občine Hrastnik z dne 23. 12.2015. 
 
AD3/ 

- Obravnava in sprejem  Poročila o izvršitvi sklepov  5. redne seje Nadzornega 
odbora; 

 

Nadzorni odbor  se je seznanil s poročilom o izvršitvi sklepov 5. redne seje Nadzornega 
odbora. Ugotovljeno je bilo, da so vsi sklepi realizirani, zato je bil soglasno sprejet 
 

S K L E P št. 23): 
 

Nadzorni odbor sprejme Poročilo o izvršitvi sklepov 5. redne  seje Nadzornega odbora v 
predloženi vsebini. 
 

AD 4/ 
- Seznanitev z Zaključnim računom proračuna občine Hrastnik za leto 2015; 

 
Uvodno obrazložitev je podala Vanja Jerič, vodja Oddelka za proračun in finance.  
 
Predsednik nadzornega odbora je pred pričetkom razprave prosil  strokovne službe, da 
članom NO posredujejo  kratek pisni povzetek naslednji  projektov : Izgradnja II. faze CEROZ 
na Uničnem, energetske sanacije objektov OŠ NH Rajka Hrastnik, Vrtca Dolinca  ter  Urejanje 
mestnega jedra Hrastnik- Novi log. 
Dalje je še prisotne seznanil, da je potek revizije Računskega sodišča glede delitve javnega in 
tržnega dela poslovanja javnih zavodov za sosednjo občino še vedno v isti fazi in bo potrebno 
spremljati potek še naprej. 
 
Vanja Jerič je  v zvezi s tem povedala, da je bil s strani strokovnih služb občine  sklican 
sestanek z javnim zavodom  Mladinski centrom Hrastnik in Kulturno rekreacijskim centrom 
Hrastnik, na katerem je bil sklenjen dogovor, da oba zavoda  razmejita stroške na tržni in 
javni del poslovanja, in pripravita pravilnik, ki vsebuje kriterije in sodila,  na podlagi katerih se 
bo izvajala razmejitev teh stroškov . 
 
V nadaljevanju je Jeričeva predstavila zaključni račun za leto 2015 in izpostavila nekatere 
pomembnejše dele poročila, nato pa so predstavniki uprave odgovarjali na postavljena 
vprašanja: 
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Janeza Koritnika je pri bilanci stanja zanimala  vsebina  konta 28,  ki znaša milijon dvesto tisoč 
€ . 
Vanja Jerič mu je pojasnila, da je to protikonto za vse terjatve občine v razredu 1. 
 
Igorja Zalokarja je zanimalo naslednje: 

- problematika   spodbujanja konkurenčnosti Občin Hrastnik, Trbovlje in Radeče 
- ali  je bila občina Hrastnik v preteklih letih že kdaj upravičena  do finančne izravnave 

(v okviru prejetih sredstev iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna  ) 
- zanimalo ga je tudi zakaj je na strani 34 omenjeno podjetje GD Hrastnik, ki je že v 

stečaju. 
Glede neizvajanja  oz. problematike spodbujanja konkurenčnosti občin Hrastnik, Trbovlje in 
Radeče je Janez Kraner, direktor občinske uprave pojasnil, da na tem področju razpisov za 
gospodarske subjekte še ni bilo, izvaja pa  se samo projekt  Podjetno v svet podjetništva.  
Na vprašanje ali je bila občina Hrastnik  že kdaj upravičena do finančne izravnave, je Vanja 
Jerič pojasnila, da Občina Hrastnik ni bila upravičena do finančne izravnava od  leta 2006 
naprej, glede zapisa o naložbi v podjetja GD Hrastnik d.o.o.  v gradivu pa  pojasnila, da je 
podjetje še vedno v stečajnem postopku, in da  še ni zaključen postopek.  
 
Po končani razpravi so člani Nadzornega odbora soglasno sprejeli    

S K L E P  št. 24): 

Nadzorni odbor se je seznanil z Zaključnim računom Proračuna občine Hrastnik za leto 2015. 
 
AD 5/ 
- Obravnava  in sprejem Poročila o delu Nadzornega odbora za leto 2015; 
 

Razprave ni bilo. 
 
Soglasno je bil sprejet naslednji 

S K L E P  št. 25): 
 
Nadzorni odbor je sprejel Poročilo o delu  Nadzornega odbora za leto 2015. 
 

AD 6/ 
- Obravnava in sprejem Programa dela Nadzornega odbora za leto 2016; 

 
Igor Zalokar je v razpravi predlagal  naslednje popravke: 

- vsebina nadzora  2. točke je po njegovem mnenju  zapisana kot program za celotno 

mandatno obdobje, zato je predlagal, da se besedilo  popravi: »vsebina nadzora je 

predvidena za celotno mandatno obdobje, s tem, da se bodo člani nadzornega 

odbora vsako leto  odločali o posameznem nadzoru« 

- tretja alineja 2. točke  se dopolni oz. nadaljuje z naslednjim besedilom » in 

pripadajočih odhodkov« 

- v deveti alineji 2. točke se izbriše beseda » šolski«   
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- besedilo 14. alineje »nadzor vlaganj v javno infrastrukturo  in odgovornost za 

vzdrževanje in morebitno odškodninsko odgovornost« se preoblikuje v »nadzor 

vlaganj v javno infrastrukturo  in njeno uporabo« 

S predlaganimi popravki  so se člani nadzornega odbora strinjali. 

Po končani razpravi so člani Nadzornega odbora soglasno sprejeli   

S K L E P  št. 26): 

Nadzorni odbor je sprejel Program dela Nadzornega odbora za mandatno obdobje 2014-

2018 s predlaganim popravkom. 

AD 7/ 
- Odločitev Nadzornega odbora o izvedbi naslednjega nadzora; 

 
Pri tej točki so se člani NO strinjali, da se bodo o izvedbi naslednjega nadzora dogovorili na 

naslednji seji , dne 13.4. 2016 ob 17. uri. 

AD 8/ 
- Vprašanja in pobude. 

 
Razprave ni bilo. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 18:30 uri. 

 
 
Zapisala:                                                                                       Nadzorni odbor 
Danijela Milošević                                                                           Predsednik 
                                                                                                     Emil Šabanovič 
 
 
Številka: 032- 7/2016 
Datum: 6.4.2016 


