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OBČINA HRASTNIK 

Nadzorni odbor 

 

 

ZAPISNIK 

2  seje Nadzornega odbora Občine Hrastnik, ki je bila dne 18 marec 2015 s pričetkom ob 

 17. 00 uri v sejni sobi Občine Hrastnik. 

 

Na seji je bilo navzočih šest  članov nadzornega odbora in sicer: Emil Šabanovič, Igor 

Zalokar, Jurij Kolar, Nermin Bajramović, Janez Koritnik in Tina Prosen Guček. 

Svojo odsotnost je opravičil Andrej Funkl. 

 

Seji je prisostvovala Danijela Milošević, strokovna sodelavka in do vključno 3 točke tudi 

Vanja Jerič, vodja Oddelka za proračun in finance, Ljubomir Zalezina, vodja Oddelka za 

družbene dejavnosti in gospodarstvo, Tomaž Sihur, vodja Oddelka za prostor, okolje in 

gospodarske javne službe in Janez Kraner, direktor občinske uprave. 

 

Člani nadzornega odbora so sprejeli naslednji  

 

dnevni red: 

 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda; 

2. Pregled in potrditev zapisnika  konstitutivne seje Nadzornega odbora, z dne 3.12.2014; 

3. Obravnava Zaključnega računa proračuna Občine Hrastnik za leto 2014; 

4. Obravnava predloga za dopolnitev Statuta Občine Hrastnik in Poslovnika o delu 

Nadzornega odbora; 

5. Program dela Nadzornega odbora za leto 2015; 

6. Vprašanja in pobude. 

 

AD 1/ 

- Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda; 

 

Predsednik Emil Šabanovič je ugotovil, da je na seji navzočih  šest  članov ter da so sklepčni. 

 

V nadaljevanju seje je Nadzorni odbor potrdil predlagani dnevni red brez razprave. 

 

Soglasno je bil sprejet naslednji 

 

S K LE P št. 1): 

 

Predlagani dnevni red se potrdi. 

 

AD 2/ 

 Pregled in potrditev zapisnika konstitutivne seje Nadzornega odbora, z dne 3 

december  2014; 

 

Predsednik je pozval člane, da podajo eventuelne pripombe na zapisnik  konstitutivne seje 

Nadzornega odbora.  

 

Pripomb k zapisniku ni bilo.  
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Soglasno je bil sprejet 

 

S K L E P  št. 2): 

 

Potrdi se zapisnik konstitutivne  seje Nadzornega odbora, z dne 3. december 2014. 

 

AD 3/ 

 

 Obravnava Zaključnega računa proračuna Občine Hrastnik za leto 2014; 

 

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

 

Igor Zalokar je dal pobudo, da se na 2. strani  v besedilo druge točke umesti tekst v smislu, da 

je  bil  v letu 2014 sprejet Razvojni program občine Hrastnik 2020 +  in  da se bodo sledili 

cilji, ki iz njega izhajajo. 

Dalje je na strani 25 opozoril na napako v  zadnjem  stavku  drugega odstavka, kjer je 

zapisano »dva Odlok« , na strani 29 pa  je pod točko 3   napisana napačna letnica 2012.  

 

Emil Šabanovič je predlagal, da bi se zaradi večjega razumevanja in spremljanja izvedbe k 

večjim projektom kot so Izgradnja regijske deponije Unično II. faza, Energetska sanacija 

osnovna šole heroja Rajka, Urejanje mestnega jedra Log,…. dodala tabela s kratkim   

povzetkom k projektu.  Predlog je bil sprejet. 

 

Nermina Bajramovića je zanimalo, kaj zajema strošek 400.000 € za socialno varstvo starejših. 

 

Ljubomir Zalezina, vodja Oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo je pojasnil, da se 

domsko varstvo izvaja na osnovi odločbe Centra za socialno delo  in je odvisno od 

premoženjskega stanja  zavezanca, in v primeru nezadostnih sredstev zavezanca za plačilo 

domske oskrbe, izvaja  doplačilo občina. Občina Hrastnik ima 60 oskrbovancev   v različnih 

domovih, kot so domovi za upokojence, specialni domovi,…obveznosti občine  pa se iz tega 

naslova  spreminjajo iz meseca v mesec. 

 

Emila Šabanoviča je zanimalo koliko zavezancev  je v domovih izven Hrastnika. Dalje ga je 

zanimalo tudi, ali drži da morajo dediči  po smrti poravnati subvencioniran del domske oskrbe 

s strani občine. 

 

Ljubomir Zalezina je odgovoril, da je od 65 občanov, ki so v institucionalnem varstvu, 28  

nastanjenih v Domu starejših  Hrastniku,  ostali  pa so nastanjeni  v drugih domovih po 

Sloveniji. 

Glede poplačila stroškov oskrbe s strani dedičev, je pojasnil, da se je občina po zakonu dolžna 

prijaviti na zapuščino, in v kolikor je razpoložljivo premoženje, pride do delnega ali celotnega 

poplačila s strani dedičev, ali pa prejema premoženja v občinsko last. 

 

Tina Prosen Guček je v razpravi izpostavila ali bodo pregledovali  le racionalnost ali tudi 

zakonitost. 

 

Emil Šabanovič je pojasnil, da je  po veljavni zakonodaji za proračune občin kot tudi za 

zaključne račune pristojno Računsko sodišče.  Dalje pa ga je  zanimalo, ali je Računsko 

sodišče že kdaj pregledovalo  občino. 
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Vanja Jerič je odgovorila, da je Računsko sodišče občino pregledovalo dvakrat: 

- prvič izgradnjo regijske deponije Unično I. faza, kjer je bilo delno nadzorovana oseba 

Komunalno stanovanjsko podjetje Hrastnik in v nadaljevanju občina, in 

- drugič absorpcijsko sposobnost občine za črpanje evropskih sredstev. 

Poleg tega je občina pred leti tudi posredovala proračune in zaključne račune za pet let na 

Računsko sodišče, vendar do kontrole v občini ni prišlo, prav tako ob kakšnih presekih 

kontrol zahtevajo določene podatke, na podlagi katerih se potem odločijo za kontrolo. 

Po zakonu pa občina vsako leto izvede notranjo kontrolo z zunanjim izvajalcem, ki pregleda 

tudi zaključni račun.  

 

Emil Šabanovič je dal pobudo, da se vsa poročila računskega sodišča  o pregledu posredujejo 

članom Nadzornega odbora. 

 

Po končani razpravi so člani Nadzornega odbora soglasno sprejeli    

 

S K L E P  št. 3): 

 

Nadzorni odbor se je seznanil z Zaključnim računom Proračuna občine Hrastnik za leto 2014. 

Iz predstavljenega ni bilo ugotovljenih nepravilnosti, pridržujejo pa si pravico,  da jim 

morebiti kaj pomembnega ni bilo predstavljenega. V primeru morebitnih nepravilnosti 

prevzema odgovornost župan (kot odgovorna oseba) s pooblaščenimi sodelavci. 

 

AD 4/ 

 Obravnava predloga za dopolnitev Statuta Občine Hrastnik in Poslovnika o delu 

Nadzornega odbora; 

 

Emil Šabanovič je pojasnil, da je ta točka uvrščena na dnevi red iz razloga, ker 26. točka 

Poslovnika o delu Nadzornega odbora ni usklajena z Zakonom o lokalni samoupravi, saj le-ta 

nikjer ne določa obvezne obravnave pregleda zaključnega računa proračuna občine Hrastnik, 

kot je to določeno v njihovem poslovniku, zato je predlagal, da se ta člen poslovnika spremeni 

v delu, ki določa obvezni pregled zaključnega računa tako, da bo razvidno, da lahko NO 

opravi pregled, ni pa to dolžnost odbora. 

Skladno s tem bi bilo potrebno spremeniti tudi Statut Občin Hrastnik v 42 členu, ki tudi 

napačno navaja obvezno izvajanje nalog nadzornega odbora. Dalje je še pojasnil, da lahko 

Nadzorni odbor Poslovnik o delu nadzornega odbora sam spreminja, medtem ko pa 

spremembe statuta Občine Hrastnik in Poslovnika o delu Občinskega sveta lahko le predlaga, 

zato lahko samo podajo pobudo za spremembo le-tega. Povedal je še, da je v pripravi  novo  

besedilo tako poslovnika kot statuta, katerih besedilo je občinski svet v prejšnjem mandatu  

obravnaval v prvi obravnavi, Komisija za statut in poslovnik pa je besedilo  obeh dokumentov 

obravnavala tudi  v  drugi obravnavi  in pripravila podlago  za sprejem in obravnavo besedila   

novoizvoljenemu  občinskemu svetu. 

 

V razpravi se  je Igor Zalokar strinjal z dano pobudo, da dikcija v poslovniku »obvezno 

vsebuje  letni nadzor«  ni primerna. Tudi v prejšnjem mandatu je bil  nadzorni odbor 

avtonomen pri svojih zadevah in odločitvah. Strinjal se je tudi s pobudo, da odbor  zaradi 

uskladitve poslovnika o delu Nadzornega odbora in Statuta poda predlog tudi  za spremembo 

člena statuta, ki določa obvezno obravnavo pregleda. 

Dalje je povedal da so člani odbora v prejšnjem mandatu presodili, da je smiselno,da se 

poročilo o pregledu zaključnega računa pripravi. 
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Po končani razpravi so člani Nadzornega odbora soglasno sprejeli    

 

S K L E P  št. 4): 

 

1. V Poslovniku  o delu nadzornega odbora se 26. člen spremeni tako, da se glasi: 

»Nadzorni odbor sprejme v začetku vsakega koledarskega leta letni program 

nadzora dela za tekoče leto, ki lahko vsebuje letni nadzor zaključnega računa 

proračuna občine in občasno javnih zavodov in javnih podjetij ter občinskih 

skladov. 

Z letnim programom  nadzora seznani nadzorni odbor občinski svet in župana«. 

2. Skladno s spremembo Pravilnika o delu Nadzornega odbora in uskladitvijo z 

Zakonom o lokalni samoupravi predlaga Nadzorni odbor spremembo  42. člena 

Statuta Občine Hrastnik.  

 

 

Igor Zalokar je predlagal, da se članom Nadzornega odbora posreduje besedilo statuta in 

poslovnika, da lahko podajo  svoje pobude in predloge za obravnavo. 

 

AD 5/ 

 Program dela Nadzornega odbora za leto 2015; 

 

Emil Šabanovič je povedal, da je program napisan v skladu s konceptom iz prejšnjih let,  ter 

da ne vsebuje konkretnih nadzorov saj je načrtovanje le teh vnaprej težko. Glede poročila o 

zaključnem računu je povedal, da je glede priprave poročila v dilemi,  ker ni dolžnost odbora 

podati poročilo. 

 

V razpravi je Igor Zalokar  predlagal, da  bi se  četrti odstavek  6 točke spremeni tako, da bi 

glasil: Ko bodo poročila dokončna bomo s povzetki opravljenega dela in ugotovitvami iz 

posameznih pregledov seznanili občinski svet na sejah občinskega sveta. 

 

S predlaganim popravkom  so se člani nadzornega odbora strinjali. 

 

Po končani razpravi so člani Nadzornega odbora soglasno sprejeli    

 

S K L E P  št. 5): 

 
Nadzorni odbor je sprejel Program dela Nadzornega odbora za leto 2015 s predlaganim 

popravkom. 

 

Sledila je razprava o  izvedbi nadzorov, v kateri so se člani nadzora strinjali, da strokovne 

službe posredujejo naslednje dokumente: 

 dokumente v zvezi s porabo sredstev Kegljaškega kluba Rudnik, prejetih na podlagi 

javnega razpisa za sofinanciranje športnih programov v občini Hrastnik za leto 2014, 

 za konto 4208– na podlagi poslane analitike konta 4208 se bodo na seji dogovorili, 

katero od postavk bi pregledali, 

 projekt Izgradnja regijske deponije Unično II. faza - vpogled v dokumentacijo 

investicije kot tudi izvajanje. 
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Na podlagi posredovane dokumentacije s strani strokovnih služb se bodo člani odbora na 

naslednji seji dogovorili  o predmetu in izvedbi  nadzora. 

 

Emil Šabanovič je prosil Igorja Zalokarja, predsednika odbora v prejšnjem mandatu, da 

pripravi kratek povzetek  Letnega poročila za leto 2014 za lažje delo odbora  vnaprej. 

 

 

AD 6/ 

 Vprašanja in pobude. 

 

Pri tej točki so se člani dogovorili, da bo seja sklicana v mesecu maju, na kateri se bodo 

dogovorili o izvedbi nadzora na podlagi prejete dokumentacije. 

 

Seja je bila zaključena ob 19:45 uri. 

 

 

Zapisala:                                                                           Nadzorni odbor 

Danijela Milošević                                                               Predsednik 

                                                                                          Emil Šabanovič 

 

 

Številka: 032- 14/2015 

Datum: 25.3.2015 


