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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: 032-23/2018 
Datum: 28. 6. 2018 
 

Z A P I S N I K 

16. seje Nadzornega odbora Občine Hrastnik 

 

 ki je potekala 27. 6. 2018, s pričetkom ob 17.00, v sejni sobi Občine Hrastnik. 

 

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

Koritnik, Andrej Funkl, Igor Zalokar 

 

Ostali prisotni:  

- Janez Kraner – direktor občinske uprave Občine Hrastnik 

- Vanja Jerič – vodja Oddelka za proračun in finance 

- Tomaž Sihur – vodja Oddelka za prostor, okolje in gospodarske javne službe 

- 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 15. redne seje NO z dne 18. 4. 2018;  

3. Obravnava in sprejem Poročila o izvršitvi sklepov 15. redne seje Nadzornega odbora; 

4. Seznanitev s tekočo realizacijo proračuna (januar-junij 2018); 

5. Obravnava in sprejem osnutka dogovorjenega nadzora: Pregled izvajanja zimske 

službe v zimski sezoni 2017/2018; 

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 je na seji navzočih šest članov, torej so 

sklepčni. Soglasno so sprejeli naslednji  

 

S K L E P št. 89 

 

Potrdi se predlagani dnevni red. 

 

K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA: 

 Pregled in potrditev zapisnika 15. redne seje NO z dne 18. 4. 2018; 

 

Predsednik je pozval člane odbora, da podajo morebitne pripombe na zapisnik 15. redne seje 

NO.  

 

Soglasno je bil sprejet naslednji  

 

S K L E P št. 90 

Potrdi se zapisnik 15. redne seje NO.  

 

K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA: 

 Obravnava in sprejem Poročila o izvršitvi sklepov 15. redne seje Nadzornega odbora;  

 

Nadzorni odbor se je seznanil s poročilom o izvršitvi sklepov 15. redne seje.  

Člani NO so soglasno sprejeli naslednji  

 

S K L E P št. 91 

 

Nadzorni odbor sprejme Poročilo o izvršitvi sklepov 15. redne seje Nadzornega odbora v 

predloženi vsebini. 
 
 

K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA: 

 Seznanitev s tekočo realizacijo proračuna (januar-junij 2018); 

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

da gre za pregled stanja do 18. 6. 2018 in ne za samo poročilo o realizaciji – slednje se 

namreč pripravlja po 30. 6. 

 
Op. p. 17.15 sej je seji pridružila Tina Prosen Guček. Na seji je torej sedaj prisotnih vseh sedem članov NO.  

  

Emil Šabanovič je vprašal, ali bo sanacija območja Jepihovec zaključena do 30. 6. 2018. 
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Tomaž Sihur, vodja Oddelka za prostor, okolje in gospodarske javne službe je odgovoril, da 

bo projekt zaradi dodatnih sanacij zaključen do konca leta 2018, ko bo Nadzornemu odboru 

tudi posredovano zaključno poročilo. 

 

Emil Šabanovič je vprašal, kakšna je situacija pri rekonstrukciji in novogradnji Podružnične 

osnovne šole Dol. 

 

Janez Kraner, direktor občinske uprave Občine Hrastnik je povedal, da je bilo gradbišče v 

zadnjih dneh precej aktivno, zato je bilo potrebno dela malo tempirati in medsebojno 

uskladiti, nekaj izvajalcev z izvedbo tudi malo zamuja. Stvari, ki bi lahko bile končnemu 

rezultatu v škodo, se ni predčasno izvajalo zgolj zaradi časovnih rokov. 28. 6. se bo izvedel 

tehnični pregled, Kraner pričakuje, da vse zadeve še ne bodo dokončne, naj pa bi takšne bile 

do druge polovice julija. V avgustu bodo urejena tudi vsa dovoljenja ipd., da bodo lahko tudi 

učitelji in delavci šole pred 1. 9. izvedli potrebne priprave na pouk. Izvaja se stalen nadzor 

nad finančno situacijo, obračun pa se bo naredil ob zaključku projekta.  

 

Emil Šabanovič je vprašal, kateri dokument je osnova za nakazilo s strani Eko Sklada. 

 

Janez Kraner je odgovoril, da se izplačilo izvrši na podlagi uporabnega dovoljenja in nekaterih 

dodatnih pogojev (meritev zrakotesnosti objekta, elaborat – ki bo podrobno obravnaval vse 

stopnje dela). Nakazilo s strani Eko Sklada naj bi bilo izvedeno do konca leta. Vanja Jerič 

pričakuje, da bo potrebno za premostitev tega obdobja najeti likvidnosti kredit. 

 

Igor Zalokar je vprašal, ali je izpad prihodkov obvladljiv. 

 

Vanja Jerič, vodja Oddelka za proračun in finance, je odgovorila, da je ta odgovor težko 

podati, glede na nepredvidljive situacije, do katerih je prišlo. Potrebna so bila sredstva za 

sanacijo območja Jepihovec, plazu Gerčer, območja Krnic, v letošnjem letu so bili višji stroški 

zimske službe ipd. Direktor občinske uprave Kraner je dopolnil, da bodo tudi na podlagi 

dogovora za razvoj regij potrebna sredstva za zagotovitev potrebne dokumentacije, slednja 

mora biti pripravljena po pravilih kohezije. 

 

Člani NO so soglasno sprejeli naslednji 

 

S K L E P št. 92 

 

Nadzorni odbor se je seznanil s tekočo realizacijo proračuna (januar-junij 2018); 

  

K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA: 

 Obravnava in sprejem osnutka dogovorjenega nadzora: Pregled izvajanja zimske 

službe v zimski sezoni 2017/2018; 
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Uvodno obrazložitev je podal Emil Šabanovič. 

 
Poročilo je bilo na predlog Emila Šabanoviča in Igorja Zalokarja dopolnjeno oz. popravljeno z 

naslednjimi popravki: 

- Odprava slovničnih napak; 

- Informacija, da gre za tripartitno koncesijsko pogodbo; 

- Informacija o pripravljavcu zaključnega poročila; 

- Informacija o posameznih zneskih v okviru skupnega. 

 

Člani NO so soglasno sprejeli naslednji 

 

S K L E P št. 93 

 

Potrdi se dopolnjen osnutek Poročila o opravljenem nadzoru – Pregled izvajanja zimske 

službe v zimski sezoni 2017/2018 in se posreduje nadzorovani osebi, da poda morebitne 

pripombe. 

  

K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA: 

 Vprašanja in pobude. 

Člani NO so po razpravi soglasno sprejeli naslednji 

 

S K L E P št. 94 

 

Nadzorni odbor Občine Hrastnik bo strokovne službe Občine Hrastnik zaprosil za 
posredovanje zaključnih poročil večjih investicij, s poudarkom na Podružnični osnovni šoli 
Dol, v vednost. Na podlagi tega se bo Nadzorni odbor odločil za nadaljnje ravnanje.  
 
 
Seja je bila zaključena ob 18.00 

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

      Zapisala                                                                                   Predsednik Nadzornega odbora 

   Irena Senčar                                                                                          Emil Šabanovič                                                                                                                                                                                     

 

 

 


