
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. 28/06) in 34. člena Poslovnika 
Nadzornega odbora Občine Hrastnik (UVZ, št. 11/08), je Nadzorni odbor Občine Hrastnik na 
3 seji, dne 16.03.2011 sprejel 

POROČILO
O OPRAVLJENEM NADZORU

Zakonitost sprejetega Sklepa o soglasju k zadolžitvi KSP HRASTNIK Komunalno –
stanovanjskega podjetja, d.d.

(Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Hrastnik)

1. Nadzorni odbor v sestavi:
- Igor Zalokar, predsednik odbora 
- Andreja Slapšak, podpredsednica
- Janez Koritnik, član
- Igor Zavrašek, član
- Andrej Funkl, član
- Matej Haberl, član
- Vojka Železnik, član

2. Poročevalec: 
- Igor Zalokar
- Vojka Železnik

3. Izvedenec:
- Ime in priimek: 
- Sklep o imenovanju izvedenca: NO ni sprejel odločitve

4. Ime nadzorovanega organa
Oddelek za prostor, okolje in gospodarske javne službe, vodja oddelka Tomaž Sihur

UVOD

Na podlagi pobude s strani lokalnega odbora Oljke in odločitve nadzornega odbora 
(dalje:NO) o sprejetju pobude, je NO dne 2.3.2011 na svoji 2. seji sprejel sklep o izvedbi 
nadzora – o zakonitosti sprejetega Sklepa o soglasju k zadolžitvi KSP HRASTNIK 



Komunalno – stanovanjskega podjetja, d.d. (dalje: KSP). Soglasje št 371-106/2010 je sprejel 
občinski svet in podpisal župan občine Hrastnik dne 16.12.2010.

Nadzor je zajemal pregled zakonitosti sprejetega sklepa, to je njegovo skladnost z določbami 
Zakona o financiranju občin (Uradni list RS št. 123/2006, 101/2007 Odl. US: U-I-24/07-66, 
57/2008), predvsem z njegovim 10g členom, ki določa pogoje pod katerimi se pravne osebe, 
v katerih ima občna prevladujoč vpliv, lahko zadolžujejo.

Pregled sta izvajala Igor Zalokar in Vojka Železnik

UGOTOVITVENI DEL

Zakon o financiranju občin v svojem 10. členu (in podrejenimi členi od 10.a do 10.f) govori o 
zadolževanju občin za potrebe izvrševanja občinskega proračuna. Kot del zadolževanja 
občin se štejejo tudi poroštva, ki jih lahko izdaja občina.

V nasprotju s temi določbami, pa 10.g člen ne govori o zadolževanju občine, pač pa o 
zadolževanju pravnih oseb, v katerih ima občna prevladujoč vpliv.

Ta člen dovoljuje njihovo zadolževanje, vendar pa pod določenimi pogoji in sicer:

1. da morajo za to pridobiti soglasje občine, 

2. da se lahko zadolžujejo pod pogoji, ki jih določi občinski svet in

3. da imajo te osebe zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih 
sredstev.

4. da se obseg zadolževanja (in obseg izdanih poroštev) določi z odlokom, s katerim 
se sprejme občinski proračun 

Člen nadalje predvideva ničnost pogodb o posojilih, če te pogodbe določajo zavarovanje s 
stvarnim premoženjem, ki je namenjeno izvajanju javne oziroma gospodarske javne službe, 
torej če je stvarno premoženje v lasti občine.

Pri testiranju zakonitosti soglasja k zadolžitvi KSP smo ugotovili:

1. da je KSP pridobil soglasje občine. Občinski svet je na svoji 3. redni seji dne 
16.12.2010 izdal zadevno soglasje,

2. da je občinski svet določil pogoje soglasja: da se KSP lahko zadolži do 98.000 € v 
proračunskem letu 2010, da najem kredita KSP ne sme zavarovati s stvarnim 
premoženjem, ki je last občine, da je dolžno sredstva za servisiranje dolga 
zagotoviti iz sredstev obračunane amortizacije podjetja ter da se soglasje ne more 
prenesti v leto 2011 in velja od uveljavitve odloka o 2. spremembi Odloka o 
proračunu Občine Hrastnik za leto 2010 dalje,

3. da z vlogo, ki jo je KSP naslovilo na občino in občinski svet, le to zagotavlja, da 
ima na razpolago dovolj sredstev amortizacije za plačevanje anuitet. Prosta 
sredstva znašajo najmanj 30.933,34€ in največ 100.854,49€, letni obrok 
zadevnega posojila pa znaša 21.777,72€ letno, torej manj od prostih najmanjših 
letnih sredstev amortizacije,

4. da je bil v Uradnem vestniku Zasavja št. 37/2010 z dne 17.12.2010 objavljen 
odlok o 2. spremembi Odloka o proračunu Občine Hrastnik za leto 2010, ki je v 
svojem 3. členu spremenil 13. člen Odloka o proračunu Občine Hrastnik za leto 
2010 tako, da se KSP v letu 2010 lahko zadolži v višini 98.000€.

Tako so vse zahteve, ki jih vsebuje Zakon o financiranju občin izpolnjene in soglasje skladno 
z zahtevami.



PRIPOROČILA IN PREDLOGI

Priporočil in predlogov ni.

ČLANI NO:                                                            PREDSEDNIK NO:
- Andreja Slapšak, l.r.    Igor Zalokar, l.r.

Janez Koritnik, l.r.
- Igor Zavrašek, l.r.
- Andrej Funkl, l.r.
- Matej Haberl, l.r.
- Vojaka Železnik, l.r.

   VROČITI:
1. nadzorovanemu organu
2. županu občine Hrastnik
3. Občinskemu svetu Občine Hrastnik


