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Z A P I S N I K 

sedme redne  seje Nadzornega odbora Občine Hrastnik 

 

 ki je potekala 26.6.2020, s pričetkom ob 10.00. uri, v prostorih družbe 4E d.o.o. na Cesti Adama 

Dušaka 3, 1430 Hrastnik 

 

Prisotni člani Nadzornega odbora:  

Bojan Klenovšek, mag. Polona Pergar Guzaj, Marjan Racki, Borut Vladimir Pušnik,  Jurij Kolar in Rosita 
Potočnik ,  
 

Opravičeno odsotni člani Nadzornega odbora: 

Emil Šabanovič   

 

Sejo Nadzornega odbora Občine Hrastnik je skladno z 8. členom poslovnika o delu Nadzornega 

odbora Občine Hrastnik sklicala predsednica Nadzornega odbora. Seja je potekala po naslednjem 

 

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

 

 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda; 

 

2. Pregled in potrditev zapisnika 6. redne seje Nadzornega odbora, z dne 6.3.2020 ; 

 

3. Obravnava poteka pregledov in osnutkov poročil izvedenih nadzorov: 

-  pregled stroškov dela v ZD Hrastnik 

-  pregled Izračuna stroškovne cene v Javnem zavodu Vrtec Hrastnik. 

 

4. Vprašanja in pobude. 

 

 

K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA: 

• Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda; 

 

Predsednica je uvodoma pozdravila navzoče. Ugotovila je, da je na seji navzočih šest članov 

nadzornega odbora, en član je opravičeno odsoten. 

 

Soglasno je bil sprejet naslednji 

http://www.hrastnik.si/


S K L E P št. 36/2020 

 

Potrdi se predlagani dnevni red, v predlagani vsebini. 

 

K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA: 

• Pregled in potrditev zapisnika šeste redne seje Nadzornega odbora, z dne 06.03.2020 ; 

 

Brez razprave so člani NO soglasno sprejeli naslednji  

 

S K L E P št. 37/2020 

 

Potrdi se  zapisnik šeste redne  seje Nadzornega odbora, z dne 06.03.2020 

 

K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA: 

• Obravnava poteka pregledov in osnutkov poročil izvedenih nadzorov: 
 

- pregled stroškov dela v ZD Hrastnik 

- pregled izračuna stroškovne cene v Javnem zavodu Vrtec Hrastnik. 

Pregled stroškov dela v ZD Hrastnik 
 
G. Kolar in g. Klenovšek sta povedala, da so se zaradi korona virusa zadeve malce upočasnile. 
Člani NO so se dogovorili, da se Zdravstveni dom Hrastnik pozove, da poslano dokumentacijo 
pošlje še enkrat, tokrat podpisano s strani pripravljalca in odgovorne osebe. Sestanki se bodo 
tekom nadzora zaradi specifične situacije izvedli na daljavo, kot spletni sestanki.  
 
Zdravstveni dom Hrastnik se pozove, da NO pošlje:  
- vse zapisnike strokovnega Sveta zavoda, 
- letna poročila za leto 2018 in 2019, 
- bruto bilance za leto 2018 in 2019. 
 

       Pregled izračuna stroškovne cene v Javnem zavodu Vrtec Hrastnik 
 
G. Pušnik je povedal, da je pripravil osnutek poročila, vendar ga še ni dokončal. Člani NO so se 
dogovorili, da je potrebno narediti poleg pregleda izračuna stroškovne cene natančen pregled 
dejanskih stroškov izbranih postavk (dogovorili smo se za stroške didaktičnih pripomočkov in 
stroške vzdrževanja). Preveri naj se tudi dejansko število zaposlenih po posameznih letih, tudi 
primerjalno z načrti in normativi. Nadzorovani organ pozove pooblaščeni javni uslužbenec 
nadzornega odbora. Osnutek poročila je potrebno pripraviti do konca julija.  
 

K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA: 
- Vprašanja in pobude. 

 
Predsednica NO je pod točko razno povedala, da smo se na šesti seji dogovorili za 5 pregledov. 

Določiti je potrebno, kaj konkretneje bo predmet pregleda in do kdaj naj bi bili pregledi opravljeni.  

Dogovorili smo se, da se sprejmejo naslednji sklepi:  

• OŠ Hrastnik – pregled opravita Rosita Potočnik in Marjan Racki: pregleda se postavka 
vzdrževanja. Nadzorovani organ se pozove, da pošlje dokumentacijo, vezano na vzdrževanje 



(konto kartico stroškov vzdrževanja s podporno dokumentacijo in navedbo virov 
financiranja). Osnutek poročila o nadzoru se pripravi do konca meseca avgusta 2020). 

• KRC Hrastnik – pregled opravita Marjan Racki in Bojan Klenovšek: pregleda se zlasti 
poslovanje bazena (primerjava ekonomske cene z dejansko ceno); osnutek poročila se 
pripravi do konca leta 2020 

• MC Hrastnik – pregled delovanja opravita Jurij Kolar in Borut Vladimir Pušnik; Osnutek se 
pripravi do konca meseca septembra 

• Občina Hrastnik (konto Redarstvo) – pregled opravita Bojan Klenovšek in Emil Šabanovič. 
Osnutek poročila se pripravi do konca septembra 2020. 

Izbrana investicija Občine Hrastnik (investicija Podvoz na Cesti Hermana Debelaka): pregled opravita 

Emil Šabanovič in Borut Vladimir Pušnik. Osnutek poročila se pripravi do konca meseca septembra. 

Predvideni datum naslednje seje bi bil v mesecu avgustu in sicer na daljavo.  

 

 

Seja je bila zaključena ob 12.10 uri 

 

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

      Zapisala                                                                                   Predsednica Nadzornega odbora 
Rosita Potočnik                                                                            mag. Polona Pergar Guzaj 


