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Številka: 032-0001/2022 Datum: 14.2.2022 
 

Z A P I S N I K 

dvanajste redne  seje Nadzornega odbora Občine Hrastnik 

 

 ki je potekala v sredo 9.2.2022, s pričetkom ob 16.00. uri,  na daljavo z uporabo videokonferenčnega 

sistema ZOOM. 

Prisotni člani Nadzornega odbora:  

mag. Polona Pergar Guzaj, Bojan Klenovšek, Marjan Racki, Emil Šabanovič, Jurij Kolar in  Rosita Potočnik  

Opravičeno odsoten: Borut Vladimir Pušnik 

Ostali prisotni:  

- Danijela Milošević – strokovna sodelavka občinske uprave 

 

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 11. redne seje Nadzornega odbora, z dne 5.1.2022; 
3. Obravnava  osnutka poročil izvedenega  nadzora: 

- Delovanja javnega zavoda Kulturno rekreacijski center Hrastnik  (poslovanje bazena) 
4. Potrditev Dokončnega poročila o opravljenem nadzoru: 

- Poročilo o opravljenem nadzoru pregled Izračuna stroškovne cene v Javnem zavodu Vrtec 
Hrastnik  

5. Dogovor o načinu oz. načrtu  opravljanja pregledov:  
- Pregled delovanja javnega zavoda Glasbena šola Hrastnik.  
- Pregled delovanja javnega zavoda Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik.  
- Pregled delovanja javnega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje. 

6. 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. 

 

Soglasno je bil sprejet naslednji 

S K L E P št. 59/2022 

 

Potrdi se predlagani dnevni red, v predlagani vsebini. 
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K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA: 

- Pregled in potrditev zapisnika 11. redne seje Nadzornega odbora, z dne 5.1.2022; 
 

Razprave ni bilo. 
 
Člani NO  so soglasno sprejeli naslednji  
 

S K L E P št. 60/2022 
 
Potrdi se  zapisnik 11. redne  seje Nadzornega odbora, z dne 5.1.2022.  
 

K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA: 

Obravnava  osnutka poročila izvedenega  nadzora: 
- Delovanja javnega zavoda Kulturno rekreacijski center Hrastnik  (poslovanje bazena) 

 

Nadzor sta opravila: Bojan Klenovšek in Marjan Racki  
Nadzorovana oseba: Javni zavod Kulturno rekreacijski center Hrastnik 
Zahtevnost nadzora: Zelo zahteven nadzor 
 
Emila Šabanoviča je zanimalo ali zavod  prihodke knjiži ločeno in sicer na prihodke iz  javnega dela in  
prihodke iz tržnega dela? 
 
Marjan Racki je pojasnil, da so prihodki dejansko  knjiženi ločeno, transparentno in  pregledno, kar je 
zapisano tudi v ugotovitvenem delu poročila. 
 
Predsednica No je  izpostavila leto 2020, v katerem je obisk učencev hrastniške OŠ  upadel in  je v 
primerjavi z obiskom  učencev drugih OŠ tudi bistveno nižji. Povedala je, da si želi, da bi nov direktor 
zavoda  prinesel nove vsebine v zavod in še dodala, da se premalo zavedamo pomena bazena za občane 
in da bi ga bilo potrebno bolj izkoristiti. 
 
Emil Šabanovič je dodal, da bi bilo potrebno bazen bolj reklamirati. 
 
Člani NO so soglasno sprejeli naslednji  

S K L E P št. 61/2022 
 

Potrdi se  osnutek Poročila o opravljenem nadzoru: Pregled Delovanja javnega zavoda Kulturno 
rekreacijski center Hrastnik  (poslovanje bazena)  in se posreduje  nadzorovani osebi, da poda 
morebitne pripombe. 
 

K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA: 

Potrditev Dokončnega poročila o opravljenem nadzoru: 
- Poročilo o opravljenem nadzoru pregled Izračuna stroškovne cene v Javnem zavodu Vrtec 

Hrastnik  
 
Predsednica je povedala, da s strani nadzorovane osebe ni bilo prejetih nobenih pripomb na 
posredovano poročilo, zato se lahko  poročilo potrdi kot dokončno.  
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K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA: 

Dogovor o načinu oz. načrtu  opravljanja pregledov:  
- Pregled delovanja javnega zavoda Glasbena šola Hrastnik.  
- Pregled delovanja javnega zavoda Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik.  
- Pregled delovanja javnega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje. 

 
Pooblaščeni člani za izvedbo nadzora so potrdili da so s strani nadzorovanih oseb prejeli zahtevano 
dokumentacijo,  opravili  pa bodo še dodatne razgovore z vodstvom zavodov. 
Dogovorili so se, da bodo pripravili osnutke poročil  o nadzoru do naslednje seje  NO. 
Vsi trije dogovorjeni pregledi  so glede na vrsto zahtevnosti, zelo zahtevni pregledi.  
 
 
K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA: 

- Vprašanja in pobude. 
 

Člani NO  so se dogovorili, da se na naslednjo sejo NO  uvrsti na dnevni red točka:  Seznanitev z Letnim 

poročilom  notranje revizije v Občini Hrastnik  v letu 2021,  in  se v okviru obravnave te točke na sejo 

povabi tudi revizorko, ki je poročilo pripravila. 

Seja je bila zaključena ob 16:30 uri. 

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

Zapisala                                                                                      Predsednica Nadzornega odbora 
Danijela Milošević                                                                           mag. Polona Pergar Guzaj 


