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Na osnovi 13. člena Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja št.
11/08 in št. 28/15 ) Nadzorni odbor Občine Hrastnik vsako leto sprejme Letni program dela za tekoče
leto. NO je tako na svoji 6. seji 30. 3. 2016 sprejel Letni program dela za leto 2016 in ga vsebinsko
razširil za celotno preostalo mandatno obdobje 2016-2018 s tem, da se bo podrobneje določil za
vsako posamezno leto.

V skladu s tem Letnim programom dela je NO tudi deloval v preteklem letu 2016. Seznanil se je z
zaključnim računom za leto 2015 in izvrševanjem proračuna Občine Hrastnik za leto 2016 ter s
problematiko povezano s temi dokumenti. Opravil je nekaj nadzorov in preveril določene informacije,
ki bodo podane v nadaljevanju.

Sedanja sestava NO je bila imenovana za mandat, ki se je pričel po oktobrskih lokalnih volitvah v letu
2014. Tako smo imeli konstitutivno sejo NO 03. 12. 2014 in pričeli z delom šele v letu 2015.

Na konstitutivni seji sem bil Emil Šabanovič imenovan za predsednika in g. Igor Zalokar za
podpredsednika NO. Na tej seji smo imenovali tajnika NO, in sicer go. Danijelo Milošević. Seznanili
smo se s pristojnostmi NO in dogovorili, da bodo gradiva, vabila, zapisniki ipd. potekali v elektronski
obliki. V skladu s spremembami Poslovnika o delu NO smo na svoji 4. seji v letu 2015 spremenili naziv
tajnika v pooblaščeni javni uslužbenec.
Sestava Nadzornega odbora Občine Hrastnik:








Emil Šabanovič – predsednik
Igor Zalokar – podpredsednik
Nermin Bajramović
Andrej Funkl
Janko Koritnik
Jurij Kolar
Tina Prosen Guček

V letu 2016 smo imeli 5 rednih sej.

Na 6. redni seji smo se seznanili s poročilom zaključnega proračuna Občine Hrastnik za leto 2015.
Obravnavali in sprejeli smo pripravljeno poročilo o delu NO v letu 2015 in program dela NO za leto
2016.

Na 7. redni seji smo se dogovorili za dva nadzora, ki jih bom v nadaljevanju tudi navedel.
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Na 8. Redni seji sta bila sprejeta:
S K L E P št. 34
Potrdi se osnutek Poročila o opravljenem nadzoru pravno formalnega in finančnega okvira za plače,
druge izdatke zaposlenim in prispevke zaposlenih v občinski upravi, ter župana in podžupana in se
posreduje nadzorovani osebi, da poda morebitne pripombe.
S K L E P št. 35
Potrdi se osnutek Poročila o opravljenem nadzoru energetske sanacije OŠ NH Rajka Hrastnik (PP
4119019 v delu brez prenove strehe) z dopolnili in se posreduje nadzorovani osebi, da poda
morebitne pripombe.
Sočasno smo se dogovoril še za nadaljnja dva nadzora, ki jih bom navedel v nadaljevanju.

S K L E P št. 37
Pregled tržnega poslovanja in razmejitev tržnega in javnega poslovanja pri JZ Mladinski center
Hrastnik in Kulturno rekreacijskem centru Hrastnik glede na uporabo sprejetih pravilnikov o
razmejevanju stroškov in sprejetih sodilih ter njihovo uporabo pri pripravi zaključnega računa

Na 9. Redni seji smo sprejeli:
S K L E P št. 41
V predloženi in na seji dopolnjeni vsebini se potrdi osnutek Poročila o opravljenem nadzoru
Stanja zadolženosti Občine Hrastnik – pregled konta 9601 – drugi dolgoročni krediti, prejeti v
državi, in se posreduje nadzorovani osebi, da poda morebitne pripombe.
S K L E P št. 42
V predloženi in na seji dopolnjeni vsebini se potrdi osnutek Poročila o opravljenem nadzoru
Pregleda tržnega poslovanja in razmejitve tržnega in javnega poslovanja pri JZ Mladinski
center Hrastnik in Kulturno-rekreacijski center Hrastnik – glede na uporabo sprejetih
pravilnikov o razmejevanju stroškov in sprejetih sodilih ter njihovo uporabo pri pripravi
zaključnega računa in se posreduje nadzorovani osebi, da poda morebitne pripombe.

Seznanili smo se z informacijo o izvajanju proračuna Občine Hrastnik za obdobje januar-avgust 2016.

S K L E P št. 44
Nadzorni odbor pozove Komunalno-stanovanjsko podjetje Hrastnik za predstavitev in razlago
naslednjih zadev na 10. redni seji Nadzornega odbora občine Hrastnik:
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- elaborat KSP Hrastnik,
- metodologija za določanje cenika KSP Hrastnik,
- način izvajanja cenika KSP Hrastnik.

Dogovorili smo se še za izvedbo naslednjega nadzora do naslednje seje.

Na zadnji redni seji v letu 2016 (14. 12. 2016 ) smo se seznanili in sprejeli naslednje sklepe:
S K L E P št. 49
Nadzorni odbor se je seznanil z elaboratom KSP Hrastnik, metodologijo za določanje cenika KSP
Hrastnik in načinom izvajanja cenika KSP Hrastnik.

Seznanili smo se s poročilom o tekoči realizaciji proračuna Občine Hrastnik za leto 2016 in z
osnutkom proračuna za leto 2017.

Seznanili smo se s poročilom o izvedbi notranje revizije poslovanja Občine Hrastnik za leto 2015.

S K L E P št. 52
Potrdi se osnutek Poročila o opravljenem nadzoru – Pregled dolgoročnih finančnih naložb Občine
Hrastnik (stanje na kontu 06) in se posreduje nadzorovani osebi, da poda morebitne pripombe.

Dogovorili smo se tudi, da predsednik do konca januarja 2017 zbere predloge za izvedbo nadzorov v
letu 2017 ter nato pripravi osnutek za naslednjo sejo NO.

Dokončna poročila nadzora kot tudi dopolnjeno tekoče Poročilo NO o delu v letu 2016 in tekoči
Program dela NO za leto 2017 bodo objavljena na spletni strani Občine Hrastnik po potrditvi na seji
NO. Ravno tako so objavljena vsa vabila in zapisniki sej NO.

NO pri svojem delu v letu 2016 ob seznanjanju z gradivi, pregledom le-teh in posameznimi nadzori ni
ugotovil pomanjkljivosti, napak ali prekrškov, ki bi terjali nadaljnje ukrepanje NO.

Predsednik NO
Emil Šabanovič
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