
Na podlagi 43. člena Statuta Občine Hrastnik (UVZ št. 28/06) in 34.  člena Poslovnika Nadzornega 

odbora Občine Hrastnik (UVZ, št. 11/08) ter Programa dela nadzora za leto 2015 sprejetega na 2. seji 

Nadzornega odbora Občine Hrastnik, dne 18.03.2015, je Nadzorni odbor Občine Hrastnik na 4. redni 

seji, dne 30.9.2015 sprejel 

 

POROČILO 

O OPRAVLJENEM NADZORU 

 

Na osnovi sklepa  sprejetega na 3. redni seji Nadzornega odbora Občine Hrastnik, z dne 

27.06.2015, je bil dne 16.09.2015 ob 17.00  uri začet 

 

pregled Pogodbe in aneksov, sklenjenih z družbo Fitmedia d.o.o., za projekt izgradnje regijske 

deponije Unično II. faza 

 

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Hrastnik 

 

1. Nadzorni odbor v sestavi: 

- Emil Šabanovič, predsednik odbora 

- Igor Zalokar, podpredsednik odbora 

- Jurij Kolar, član 

- Janez Koritnik, član 

- Nermin Bajramović, član 

- Andrej Funkl, član 

- Tina Prosen Guček, članica 

 

2. Poročevalec: 

- Emil Šabanovič 

- Jurij Kolar 

 

3. Izvedenec: 

- Ime in priimek: 

- Sklep o imenovanju izvedenca: NO ni sprejel odločitve 

 

4. Ime nadzorovanega organa 

- Oddelek za prostor, okolje in javne gospodarske družbe Občine Hrastnik 

 

5. Pravne podlage: 

- Zakon o javnem naročanju URL 128/06  ( ZJN-2) z vsemi veljavnimi spremembami 

- Pravilnik o oddaji javnih naročil ( UVZ št.6/11) 

- Proračuni in sklepi Občinskega sveta Občine Hrastnik v navedem obdobju trajanja         

projekta ( Zadnjih pet let od leta 2010 do 2015 ). 

 



     UVOD 

 

Pregledala sva pogodbo in dva aneksa sklenjena z družbo Fitmedia d.o.o. in pregledala zakaj je bila ta 

vsebina (Storitev obveščanja javnosti o izvajanju projekta »Regijski center za ravnanje z odpadki v 

Zasavju – Ceroz II. Faza« ) sploh potrebna v takem znesku in na ta način. Z drugo besedo sva 

poskušala ugotoviti smotrnost, gospodarskost in učinkovitost tega posla in ker posel še ni zaključen, v 

kateri fazi je in kako se predvideva njegov zaključek. 

 

Pri pregledu je bil prisoten Tomaž Sihur – vodja Oddelka za prostor, okolje in javne gospodarske 

službe kot odgovorni vodja projekta. 

 

Pregled sva opravila Emil Šabanovič in Jurij Kolar. 

 

Pregled na Občini Hrastnik je bil končan 16.09.2015 ob 18.00 uri 

 

UGOTOVITVENI DEL 

 

1. Projekt kot celota 

 

 Projekt Regijski center za ravnanje z odpadki v Zasavju – Ceroz II. Faza je bil pregledan s strani 

Nadzornega odbora v prejšnji sestavi  v maju in juniju leta 2014, zato je bil namen najinega pregleda 

le del projekta vezan na obveščanje javnosti skozi pogodbo in aneksa Fitmedia d.o.o.  Vrednost 

celotnega projekta je 12.847.045 eur in razdelitev finačnih virov je naslednja; 9.043.934,26 eur so 

sredstva subvencije Kohezijskega sklada EU, 1.595.988,41 eur so slovenska udeležba (državni 

proračun), 2.207.122,33 eur financira 5 občin ustanoviteljic Ceroza in od tega je delež Občine 

Hrastnik 16,05 % kar znese 354.243,13 eur. 

 

2. Razpisna dokumentacija 

 

Pregledana je bila razpisna dokumentacija za izbor izvajalca storitev obveščanja javnosti o izvajanju 

projekta »Regijski center za ravnanje z odpadki v Zasavju – Ceroz II. Faza » iz katere izhaja, da je bila 

ocenjena vrednost javnega naročila 105.000 eur brez DDV. Javno naročilo je bilo objavljeno po 

odprtem postopku na Portalu javnih naročil dne 14.01.2010 ter na informacijskem portalu URL EU št. 

12161-2010 z dne 15.01.2010  pod objavo št. JN315/2010 za zgoraj navedeni projekt. 

 

Pregledana je bilo analiza in ocena ter končno poročilo o pregledu in ocenjevanju ponudb. Prispelo je 

7 veljavnih ponudb od katerih so vse izpolnjevale vsebinske in formalne zahteve. Po merilih iz 

razpisne dokumentacije je bila izbrana kot najugodnejša ponudba (najnižja ponujena cena ) FIT  

MEDIA d.o.o. 

 

 

3. Pogodbe in aneksa 

     

Podpisana je bila pogodba z izbranim ponudnikom Fit Media d.o.o. v vrednosti 66.000 eur brez DDV 

dne 13.05.2010 s klavzulo fiksne cene do izpolnitve pogodbenih obveznosti v roku 50 mesecev od 

podpisa pogodbe. Dne 22.10.2012 je bil podpisan Aneks št. 1 s podaljšanjem izvedbe do 31.03.2015 z 

razlogom spremenjenih okoliščin projekta in spremembe OVD (okoljevarstvenega dovoljenja). Dne 

25.03.2015 je bil podpisan Aneks št. 2 s podaljšanjem izvedbe do 30.09.2015 z razlogom spremembe 

zakonodaje in s tem posledično celotnega projekta. Kljub tema dvema aneksoma se osnovna vrednost 

pogodbe ni spremenila. 

 

 

 

 

 



4. Izvedba del po pogodbi in aneksih 

 

Iz kartice finančnega knjigovodstva PP 4208990 je razvidna naslednja kronologija:      

Do maja letošnjega leta je bilo izvedeno in zaračunano opravljeno delo v skupni vrednosti 51.189,40 

eur brez DDV. Proporcionalno je bil naprej zaračunan še preostalim štirim občinam solastnicam 

Ceroza njihov delež, tako ostane obremenitev za Občino Hrastnik 8.215,90 eur brez DDV. 

 

POVZETEK UGOTOVITVENEGA DELA 

 

Med pregledom sva ugotovila naslednje: 

Osnova pregledanega projekta je v skladu z navodilom organa upravljanja za informiranje in 

obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007 – 2013 ( 

vključno z 1. spremembami in dopolnitvami  v juliju 2008 ) 

V tem smislu je bila izdelana projektna naloga kot komunikacijski načrt s projektno nalogo. 

 

Tako ugotavljava, da je pregledana vsebina bila vodena v skladu  s predpisi EU in RS na tem področju 

in nisva ugotovila nobene nepravilnosti. 

 

PRIPOROČILA IN PREDLOGI 

 

Seznanjena sva bila, da se predvideva še tretji aneks, ki naj bi rokovno podaljšal izvedbo usklajeno s 

samim investicijskim izvajanjem celotnega projekta, cena pa še vedno ostaja fiksna iz osnovne 

pogodbe. Vsebinsko mora pogodbeni izvajalec izvesti še najmanj dve tiskovni konferenci, posneti film 

in postaviti dve označevalni spominski tabli o izvedbi celotnega projekta. Temu primerno bo za 

celoten preostanek nezaračunanega zneska iz pogodbe izstavil račun  po dejansko opravljenem delu, 

ko bo le to izvedeno. 

 

Priporočamo, da nas Občina Hrastnik obvesti o vsebini in postopku zaključka navedenega posla z 

družbo Fit Media d.o.o. 

 

ČLANI  NO: PREDSEDNIK  NO: 

1. Igor Zalokar, podpredsednik odbora 

2. Jurij Kolar, član 

3. Janez Koritnik, član 

4. Nermin Bajramović, član 

5. Andrej Funkl, član 

6. Tina Prosen Guček, članica 

     Emil Šabanovič 

 

 

 

VROČITI: 

1. nadzorovanemu organu 

 


