
 

1 
 

Občina Hrastnik 
Pot Vitka Pavliča 5 
1430  HRASTNIK 

  
 

 Nadzorni odbor 
 
Telefon: 03 56 54 350 
Fax: 03 56 54 369  
www.hrastnik.si 
e-naslov: 
obcina.hrastnik@hrastnik.si 

 

Številka: 032-28/2018 
Datum: 20. 9. 2018 
 

Z A P I S N I K 

17. seje Nadzornega odbora Občine Hrastnik 

 

 ki je potekala 19. 9. 2018, s pričetkom ob 17.00, v sejni sobi Občine Hrastnik. 

 

Prisotni člani Nadzornega odbora: Emil Šabanovič, Nermin Bajramović, Jurij Kolar, Janez 

Koritnik 

 

Ostali prisotni:  

- Janez Kraner – direktor občinske uprave Občine Hrastnik 

- Vanja Jerič – vodja Oddelka za proračun in finance 

- Andreja Pavlič Udovč – vodja Oddelka za splošne zadeve 

- Irena Senčar – strokovna sodelavka 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 16. redne seje NO z dne 27. 6. 2018;  

3. Obravnava in sprejem Poročila o izvršitvi sklepov 16. redne seje Nadzornega odbora; 

4. Seznanitev s poročilom o notranji reviziji poslovanja Občine Hrastnik za leto 2017; 

5. Pregled pomembnejših investicij v teku; 

6. Vprašanja in pobude. 

 

K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA: 

 Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda; 

http://www.hrastnik.si/
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Predsednik NO Emil Šabanovič je ugotovil, da so na seji navzoči štirje člani, torej so sklepčni. 

Soglasno so sprejeli naslednji  

 

S K L E P št. 95 

 

Potrdi se predlagani dnevni red. 

 

K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA: 

 Pregled in potrditev zapisnika 16. redne seje NO z dne 27. 6. 2018; 

 

Predsednik je pozval člane odbora, da podajo morebitne pripombe na zapisnik 16. redne seje 

NO.  

 

Soglasno je bil sprejet naslednji  

 

S K L E P št. 96 

Potrdi se zapisnik 16. redne seje NO.  

 

K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA: 

 Obravnava in sprejem Poročila o izvršitvi sklepov 16. redne seje Nadzornega odbora;  

 

Nadzorni odbor se je seznanil s poročilom o izvršitvi sklepov 16. redne seje.  

Člani NO so soglasno sprejeli naslednji  

 

S K L E P št. 97 

 

Nadzorni odbor sprejme Poročilo o izvršitvi sklepov 16. redne seje Nadzornega odbora v 

predloženi vsebini. 
 
 

K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA: 

 Seznanitev s poročilom o notranji reviziji poslovanja Občine Hrastnik za leto 2017; 

Uvodno obrazložitev je podala Vanja Jerič, vodja Oddelka za proračun in finance.  

 

Emil Šabanovič je prosil za razlago zadnjega stavka pri točki 5.1.1.2 in investicij v teku pri 

točki 5.1.2.3. Vanja Jerič je pojasnila, da je šlo pri prvi točki za lapsus v odloku, ki ga v letih 

2016 in 2017 ni opazil niti nadzor niti revizorka. Zadeva je bila naknadno opažena in urejena. 



 

3 
 

Pri drugi točki pa je razložila , da se v ta razdelek uvrsti vsak naročen projekt do aktivacije 

slednjega.  

 

Šabanovič je vprašal še, ali pri naročilu male vrednosti Prevoz šolskih otrok, izvajalec navede 

tudi podizvajalce, na kar mu je Jeričeva odgovorila pritrdilno. 

 

Člani NO so soglasno sprejeli naslednji 

 

S K L E P št. 98 

 

Nadzorni odbor se je seznanil s poročilom o notranji reviziji poslovanja Občine Hrastnik za 

leto 2017. 

  

K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA: 

 Pregled pomembnejših investicij v teku; 

Uvodno obrazložitev je podal Janez Kraner, direktor občinske uprave Občine Hrastnik.   

 

Podružnična osnovna šola Dol je pridobila ustrezno uporabno dovoljenje in je v funkciji. Z 

izvajalci še ni bila izvedena uradna primopredaja, urejajo se namreč še določene zadeve, pri 

katerih je potrebna uskladitev z uporabniki objekta – regulacija prezračevanja in ogrevanja, 

uravnavanje centralno-nadzornega sistema – kar pa bo urejeno v kratkem. Manjkajoči 

dokumenti bodo nato priloženi k zahtevku za Eko sklad, ki se pripravlja vzporedno. 

 

Dogovor za razvoj regij: tečejo aktivnosti na projektih, ki so se uvrstili v nabor. 

 Obrtno industrijska cona TKI – SH: Obsega številne projekte, ki jih je potrebno 

dokončati. Istočasno z urejanjem same cone se bo konstruirala tudi cesta mimo TKI. V 

zvezi s tem potekajo dogovori z Direkcijo za infrastrukturo, ki bo financirala 

rekonstrukcijo in postopke izdelave projekta. Potekajo tudi dogovori s Plinovodi – na 

kakšen način se bo pripravil projekt prestavitve plinovodnih objektov in se uskladil s 

potrebami cone. Preden se torej nadaljuje s projekti v okviru same cone, mora biti 

urejena projektna dokumentacija za rekonstrukcijo ceste, predviden časovni okvir za to 

je do konca leta.  

 Sekundarno kanalizacijsko omrežje: V teku so postopki za pridobitev upravnega 

dovoljenja, gradbeno dovoljenje naj bi bilo pridobljeno do konca meseca. Vzporedno se 

pripravlja dokumentacija za potrditev projekta. 

 Izvedba ukrepov CPS na kolesarski infrastrukturi v občini Hrastnik: Projekt je vezan na 

rekonstrukcijo ceste preko Dola pri Hrastniku, nato sledi ureditev kolesarske steze in v 

zaključni fazi ureditev nadstrešnic za kolesa in nakup slednjih. Aktivnosti na tem projektu 

bodo intenzivneje tekle v letu 2019. 
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Ureditev dovoza Dirmajerjev hrib: dela na projektu intenzivno potekajo, predvidena je 

razširitev in poglobitev podvoza  – usklajevanje s Slovenskimi železnicami, Steklarno Hrastnik 

in Tovarno kemičnih izdelkov Hrastnik. Trenutno se za potrebe Slovenskih železnic izdeluje 

elaborat izvajanja prometa v času gradnje. Problem namreč predstavlja transport vagonov v 

TKI, za kar bodo v elaboratu ustrezno razdelane rešitve. Opravljena je bila vrsta pogovorov z 

Direkcijo za infrastrukturo, ki se bo tudi finančno vključila v projekt. Če bo možno, se bo z 

deli pričelo že pred zimsko sezono, sicer pa v prihodnjem letu. Gradnjo je namreč potrebno 

primerno časovno umestiti, saj bodo v času izvajanje te krajani mesec do mesec in pol brez 

cestne povezave.  

 

Rekonstrukcija ceste preko Dola pri Hrastniku: Potekajo odkupi zemljišč, z izjemo Telekoma 

(z njimi se bo zadeva urejala v novembru) so vsi ostali dobili ponudbe. Ker je nekaj pripomb 

na ponujeno ceno, se trenutno v okviru možnosti pripravljajo popravki, v končni fazi pa bo 

odkup vseh zemljišč izveden po tej končni vrednosti, tako da ne bo nihče oškodovan. 

Trenutno je v teku izdelava PZI-ja, razpis za izbiro izvajalca naj bi bil objavljen najkasneje v 

začetku oktobra. 

 

Emil Šabanovič je vprašal, ali je sanitarna inšpekcija dala soglasje pri tehničnem pregledu 

Podružnične osnovne šole Dol, saj se mu zdi nenavadna umestitev garderobe ob prostore 

jedilnice. Janez Kraner je odgovoril, da so bila pridobljena vsa potrebna soglasja, medtem ko 

je bila v projektu navedena rešitev že ves čas predvidena in ni predstavljal problema. 

 

Emil Šabanovič je vprašal, kakšno je likvidnostno stanje Občine Hrastnik. Vanja Jerič je 

odgovorila, da je bil, kot je navedeno v poročilu, pri Delavski hranilnici najet likvidnostni 

kredit, kar je bilo tudi vneseno v aplikacijo e-Dolg. Navedeni kredit je potrebno do konca leta 

vrniti, in sicer iz tistih sredstev, ki se bodo pridobila s strani Eko sklada (za črpanje slednjih pa 

je prvotno potrebno plačati vse, priložiti vsa potrdila o opravljenih meritvah itd.). Dodatne 

težave pri zagotavljanju likvidnosti predstavljajo veliko povišanje stroškov zimske službe, 

zamik pri nadomestilih za NUSZ (FURS je kasneje izdal odločbe), aprilsko neurje (cesta 

Spodnje Krnice), nezaključeno črpanje sredstev za projekt energetske sanacije in dolg Ceroza 

(renta, najemnina). 

 

Člani NO so soglasno sprejeli naslednji 

 

S K L E P št. 99 

 

Nadzorni odbor se je seznanil s pregledom pomembnejših investicij v teku. 

 

K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA: 

 Vprašanja in pobude. 
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Razprave ni bilo. 
 
Seja je bila zaključena ob 18.00 

************************************** 

      Zapisala                                                                                   Predsednik Nadzornega odbora 

   Irena Senčar                                                                                          Emil Šabanovič                                                                                                                                                                                     

 

 

 


