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Zadeva:  Poročilo o delovanju nadzornega odbora Občine Hrastnik v mandatnem 

obdobju 2018 - 2022 

 

Nadzorni odbor občine (v nadaljevanju tudi NO) je najvišji organ nadzora javne porabe v občini in v 
skladu z   Zakonom o lokalni samoupravi  opravlja nadzor nad  razpolaganjem s premoženjem občine, 
nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna, in nadzoruje finančno 
poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. 

Nadzorni odbor je bil imenovan na 2. redni seji Občinskega sveta Občine Hrastnik, dne 10. 1. 2019, in 
je v mandatu občinskega sveta 2018 -2022 deloval v sestavi:  

1. mag. Polona Pergar Guzaj – predsednica 
2. Bojan Klenovšek - podpredsednik 
3. Jurij Kolar 
4. Rosita Potočnik 
5. Borut Vladimir Pušnik 
6. Marjan Racki 
7. Emil Šabanovič 

Nadzorni odbor je v svojem mandatu deloval po Poslovniku o delu Nadzornega odbora Občine 
Hrastnik, sprejetem na 2. redni seji nadzornega odbora dne 22.5.2019, in po sprejetem Programu dela 
Nadzornega odbora Občine Hrastnik. 

Nadzorni odbor se je v tem mandatu sestal na 14 rednih in 2 korespondenčnih sejah. 

Po opravljenih nadzorih, so pooblaščeni člani Nadzornega odbora za izvedbo nadzora, pripravili 
osnutek  poročila o nadzoru za obravnavo in sprejem na svoji seji. Vsi predlogi poročila o opravljenem 
nadzoru   so bili posredovani nadzorovani osebi, z možnostjo ugovora  na predlog poročila.   

Kljub epidemiji COVID-19, ki je precej zaznamovala delo odbora, je izvedel 12 nadzorov, ter pripravil 
poročila  o naslednjih opravljenih nadzorih: 

Zap. 
 št. 

Poročilo o pregledu Pooblaščena člana NO 
za izvedbo nadzora 

Datum 
potrditve 
poročila 

1. Pregled izračuna  nove ekonomske cene v gospodarski 
družbi CEROZ  - Center za ravnanje z odpadki d.o.o. 

Bojan Klenovšek  
Rosita Potočnik 

8.1.2020 

2. Poročilo o opravljenem  nadzoru: Pregled vloge 
ustanovitelja in način izvrševanja te vloge v gospodarski 
družbi CEROZ – Center za ravnanje z odpadki Zasavje, 
d.o.o.  

 
Emil Šabanovič, 
 Marjan Racki 

8.1.2020 

3. Poročilo o opravljenem nadzoru: Pregled realizacije 
projekta Rekonstrukcije objekta OŠNH Rajka - podružnica 
Dol pri Hrastniku. 

Marjan Racki 
Borut Vladimir Pušnik 

6.3.2020 

4. Poročilo o opravljenem nadzoru: Pregled načina 
izterjave terjatev Občine Hrastnik 

Jurij Kolar  
Emil Šabanovič 

6.3.2020 

5. Poročilo o opravljenem nadzoru: Pregled učinkovitosti 
izvajanja redarske službe v Občini Hrastnik 

Bojan Klenovšek 
Emil Šabanovič 

3.3.2021 
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Zap. 
 št. 

Poročilo o pregledu Pooblaščena člana NO 
za izvedbo nadzora 

Datum 
potrditve 
poročila 

6. Poročilo o opravljenem nadzoru: Pregled realizacije 
investicije Podvoz na Cesti Hermana Debelaka 

Rosita Potočnik 
Marjan Racki 

21.6.2021 

7. Poročilo o opravljenem nadzoru: Delovanja javnega 
zavoda OŠ NH Rajka Hrastnik (proračunska postavka 
vzdrževanje). 

Marjan Racki 
Borut Vladimir Pušnik 

5.1.2022 

8. Poročilo o opravljenem nadzoru: Pregled stroškov dela: 
povezava med dodatnimi odhodki in realiziranim 
storitvami ter povezava s sanacijskimi ukrepi in 
izvajanjem le teh v letu 2019 v Javnem zavodu 
Zdravstveni dom Hrastnik 

 
Jurij Kolar 
Bojan Klenovšek 

5.1.2022 

9. Poročilo o opravljenem nadzoru: Pregled izračuna 
stroškovne cene v Javnem zavodu Vrtec Hrastnik 

Borut Vladimir Pušnik 
Rosita Potočnik 

9.2.2022 

10. Poročilo o opravljenem nadzoru: Delovanje javnega 
zavoda Kulturni rekreacijski center Hrastnik (poslovanje 
bazena ) 

Marjan Racki 
Bojan Klenovšek 

5.4.2022 

11. Poročilo o opravljenem nadzoru: 
Pregled delovanja javnega zavoda Knjižnice Antona 
Sovreta Hrastnik 

Emil Šabanovič 
Rosita Potočnik 

11.11.2022 

12. Poročilo o opravljenem nadzoru: Pregled delovanja 
javnega zavoda  Glasbena šola Hrastnik 

Marjan Racki 
Bojan Klenovšek 

18.11.2022  

Na 11. redni seji Nadzornega odbora Občine Hrastnik,  je bil sprejet  tudi Sklep  o izvedbi nadzora 
Javnega zavoda Zasavske lekarna Trbovlje, za izvedbo katerega sta bila pooblaščena  Jurij Kolar in Borut 
Vladimir Pušnik. Nadzor zaradi subjektivnih razlogov  ni bil dokončan. 

Nadzorni odbor pri opravljenih nadzorih ni  ugotovil nepravilnosti. Je pa generalna ugotovitev 
opravljenih nadzorov, da bi bilo koristno okrepiti nadzor na vseh ravneh, tako v relaciji Občina – 
proračunski uporabnik, kot tudi v samih proračunskih uporabnikih, to je s strani sveta posameznega 
zavoda. Zato občini priporočamo, da občasno za člane sveta zavoda pripravi izobraževanja, na katerih 
osvežijo svoje znanje o področjih v delovanju zavodov, ki jih je potrebno nadzirati, zlasti računovodsko 
– finančni vidik, pa tudi vsebinski. 

Sklici sej nadzornega odbora, zapisniki sej in vsa dokončna poročila so objavljena na spletni strani 
občine. 
 
Poročilo je nadzorni odbor obravnaval in soglasno sprejel na zadnji seji odbora dne 18.11.2022. 

 

Predsednica Nadzornega odbora  
mag. Polona Pergar Guzaj  

 


