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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: 032-16/2019 
Datum: 10. 4. 2019 
 

 
 

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

 
 ki je potekala 9. 4. 2019, s pričetkom ob 17.00, v sejni sobi Občine Hrastnik. 
 
Prisotni člani Nadzornega odbora:  
Bojan Klenovšek, Jurij Kolar, mag. Polona Pergar Guzaj, Rosita Potočnik, Marjan Racki, Emil Šabanovič  
 
Ostali prisotni:  

- Marko Funkl – župan Občine Hrastnik 
- Andreja Pavlič Udovč – vodja Oddelka za splošne zadeve 
- Irena Senčar – strokovna sodelavka občinske uprave 

 
Konstitutivno sejo Nadzornega odbora Občine Hrastnik je skladno z 42. členom Statuta Občine 
Hrastnik sklical in, do izvolitve predsednice in podpredsednika Odbora, tudi vodil župan Marko Funkl. 
Seja je potekala po naslednjem 

d n e v n e m   r e d u: 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda; 

2. Konstituiranje Nadzornega Odbora Občine Hrastnik: 
• Izvolitev predsednika in podpredsednika Odbora; 

 
3. Seznanitev s pristojnostmi nadzornega odbora; 

4. Vprašanja in pobude. 

 
K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA: 

• Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda; 
 

Župan je uvodoma pozdravil navzoče in jim čestital ob njihovi izvolitvi v Nadzorni odbor Občine 
Hrastnik. Ugotovil je, da je na seji navzočih šest članov, s čimer je zagotovljena sklepčnost in  se organ 
lahko konstituira. Na predlog Emila Šabanoviča se je na dnevni red pod 2. točko umestila še dodatna 
podtočka in sicer, izvolitev pooblaščenega javnega uslužbenca Nadzornega odbora Občine Hrastnik.  
 
Soglasno je bil sprejet naslednji  
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S K L E P št. 1/2019 
Potrdi se predlagani dnevni red, v dopolnjeni vsebini. 
 
K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA: 

• Konstituiranje Nadzornega Odbora Občine Hrastnik: 
- Izvolitev predsednika, podpredsednika in pooblaščenega javnega uslužbenca Odbora; 

 
Župan je prisotne člane Nadzornega odbora seznanil, da je bil predlog za sestavo Odbora predhodno 
usklajen s predstavniki političnih strank in list zastopanih v Občinskem svetu Občine Hrastnik.  
 
Op. p. 17.07 se je seji pridružil Borut Vladimir Pušnik, prisotni so torej vsi člani NO. 

 
S 6 glasovi ZA (1 vzdržan) je bil sprejet naslednji  

S K L E P št. 2/2019 
Za predsednico Nadzornega odbora Občine Hrastnik se imenuje mag. Polona Pergar Guzaj. 
 
 
S 6 glasovi ZA (1 vzdržan) je bil sprejet naslednji  

S K L E P št. 3/2019 
Za podpredsednika Nadzornega odbora Občine Hrastnik se imenuje Bojan Klenovšek. 
 
 
Soglasno je bil sprejet naslednji  

S K L E P št. 4/2019 
Za pooblaščenega javnega uslužbenca Nadzornega odbora Občine Hrastnik se imenuje Irena Senčar.  
 
K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA: 

• Seznanitev s pristojnostmi nadzornega odbora; 
 

Andreja Pavlič Udovč, vodja Oddelka za splošne zadeve Občine Hrastnik je izpostavila, da je nadzorni 
odbor najvišji organ nadzora javne porabe v občini in ima, v skladu s Statutom Občine Hrastnik, 
naslednje pristojnosti: 

- Opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine; 
- Nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna, nadzoruje 

finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.  
 

Bojan Klenovšek je predlagal, da strokovne službe preverijo usklajenost Poslovnika NO z zakonodajo, 
njegovemu mnenju se je pridružil tudi Borut Vladimir Pušnik. 
 
Andreja Pavlič Udovč je podala oceno, da ni potrebe po prenovi Poslovnika. Slednjega je v sklopu 
pregleda preverilo tudi Računsko sodišče RS in ga ocenilo kot primernega. Pavličeva je izpostavila, da 
je Poslovnik ustrezno usklajen z zakonodajo. Njeno mnenje je podprl tudi Emil Šabanovič, ki je kot 
nekdanji predsednik NO povedal, da Poslovnik omogoča kvalitetno delo (v prejšnjem mandatu niso 
nikoli prišli do točke, ko bi jih omenjeni dokument pri delu omejeval).  
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S K L E P št. 5/2019 
Člani NO do naslednje seje pregledajo Poslovnik o delu NO in podajo morebitne predloge sprememb 
ali dopolnitev. 
 
Op. p. 17.50 je župan Marko Funkl zapustil sejo. 
Op. p. 18.05 je sejo zapustil Jurij Kolar, sedaj je prisotnih 6 članov NO.  
 
 
K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA: 

• Vprašanja in pobude. 
 
V razpravi so člani NO podali različne predloge glede možnih pregledov poslovanj itd., ki bi jih lahko 
izvedel Odbor.  
 
Člani NO se razpravljali tudi o svojih pristojnostih in odgovornostih, vezano na poslovanje družbe 
CEROZ d.o.o. Po razpravi je bil sprejet 
 

S K L E P št. 6/2019 
 
Pripravil se več letni plan dela po naslednji časovnici: 

- Strokovne službe Občine Hrastnik bodo Nadzornemu odboru Občine Hrastnik posredovale 
gradivo, na osnovi katerega bodo lahko načrtovali nadaljnje delo (na podlagi predloga župana 
revizijska poročila opravljenih pregledov od vključno leta 2016 dalje v javnih zavodov in 
javnih podjetjih, ki so v lasti Občine oz. katerih ustanovitelj je Občina Hrastnik ter v Občini 
Hrastnik (poročila notranjih in zunanjih revizorjev in pisma poslovodstvu oz. skupščini); 
poročilo Računskega sodišča RS je dosegljivo na spletni strani RS RS) – do 26. 4. 2019 

- Člani NO predsednici posredujejo svoje predloge in opažanja – do 10. 5. 2019 
- Članom NO se razpošlje gradivo za 1. redno sejo – 15. 5. 2019 
- 1. redna seja NO – 22. 5. 2019 

 
S K L E P št. 7/2019 

 
Gradivo za potrebe Odbora distribuira v elektronski obliki. 
  
 
Seja je bila zaključena ob 18.20 

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

      Zapisala                                                                                   Predsednica Nadzornega odbora 
   Irena Senčar                                                                                          mag. Polona Pergar Guzaj                                                                                                                                                                                     
 

 

 


