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Na osnovi določil 43. člena Statuta občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja št. 28/17), določil Poslovnika 
o delu Nadzornega odbora Občine Hrastnik (UVZ št. 28/15) ter Terminskega programa dela Nadzornega 
odbora Občine Hrastnik v letu 2019, je bil na 8. seji Nadzornega odbora Občine Hrastnik, dne 08.01. 
2021, sprejet sklep o izvedbi pregleda delovanja javnega zavoda Kulturno rekreacijski center Hrastnik  
(poslovanje bazena) 

 

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU 

Na osnovi sklepa, sprejetega na 8. seji Nadzornega odbora Občine Hrastnik,  je bil opravljen pregled:   

Delovanja javnega zavoda Kulturno rekreacijski center Hrastnik  
(poslovanje bazena) 

 
Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Hrastnik 

 

1.UVOD 

1.1 Nadzorni odbor v sestavi: 
- mag. Polona Pergar Guzaj, predsednica 
- Bojan Klenovšek, podpredsednik 
- Emil Šabanovič, član 
- Jurij Kolar, član 
- Marjan Racki, član 
- Rosita Potočnik, članica 
- Borut Vladimir Pušnik, član 

1.2   Poročevalca: 
-Marjan Racki 
-Bojan Klenovšek 

 
1.3  Ime nadzorovanega organa: 

 
Javni zavod Kulturno rekreacijski center Hrastnik 

 
1.4  Čas in kraj izvedbe 

Nadzor je bil opravljen v mesecu oktobru in novembru 2021. Dokumentacija je bila nadzornikoma 
posredovana v elektronski obliki s KRC, neposrednih stikov zaradi razglašene epidemije nisva 
vzpostavljala. 
 
 

1.5  Pomembnejše pravne podlage 
- Zakon o javnih financah, 
- Zakon o lokalni samoupravi, 
- Statut Občine Hrastnik. 
- Zakon o zavodih 
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1.6 Pregledana dokumentacija 
- Konto kartice 46 in 47 
- Bilanca stanja 
- Program dela javnega zavoda KRC 
- Poslovno in računovodsko poročilo 

 
2. PREDSTAVITEV KULTURNO REKREACIJSKEGA CENTRA HRASTNIK 

 
Kulturno rekreacijski center Hrastnik je bil ustanovljen leta 1979 s sklepom Kulturne skupnosti Hrastnik 
in Telesno kulturne skupnosti Hrastnik kot delovna organizacija posebnega družbenega pomena. Na 
podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Ur.l.RS 12/91) in 35. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa 
na področju kulture (Ur.l.RS 95/94) je Občinski svet občine Hrastnik na svoji seji, dne 7.11.1996 z 
Odlokom ustanovil javni zavod Kulturno rekreacijski center Hrastnik. Na osnovi tega Odloka je Okrožno 
sodišče v Ljubljani, dne 5.11.1997 izdalo sklep o preoblikovanju organizacije v javni zavod kot pravno 
osebo. 

V skladu z zakonom o zavodih zavod upravljajo naslednji organi: 

• Svet zavoda, ki je sestavljen je iz dveh predstavnikov ustanovitelja, predstavnika Zveze 
kulturnih društev Hrastnik, predstavnika Športne zveze Hrastnik in dveh predstavnikov, 
zaposlenih v zavodu. 

• Direktor zavoda  poleg poslovodne funkcije opravlja tudi naloge strokovnega vodje zavoda. 
• Strokovni svet: tega vodi direktor, sestavljajta pa ga dva predstavnika Zveze kulturnih društev 

Hrastnik, dva predstavnika Športne zveze Hrastnik ter dva predstavnika zaposlenih v zavodu. 

Kulturno rekreacijski center Hrastnik opravlja z ustanovitvenimi akti določene dejavnosti po planu in 
programu, ki ga je sprejme Svet zavoda. Pri opravljanju svojih nalog upoštevajo sklepe ustanovitelja 
Občine Hrastnik oziroma Občinskega sveta občine Hrastnik, sklepe Ministrstva za kulturo in Ministrstva 
za šolstvo in šport Republike Slovenije.  Sodelujejo z Zvezo kulturnih društev Hrastnik, Športno zvezo 
Hrastnik, Občinsko zvezo prijateljev mladine Hrastnik in drugimi neposrednimi uporabniki naših uslug 
in storitev. 

Osnovna naloga poslovanja je vzdrževanje objektov in opreme, kvalitetno nudenje uslug in storitev, 
vodenje finančno-knjigovodskih opravil za Knjižnico Antona Sovreta, Zvezo kulturnih društev Hrastnik, 
Športno zvezo Hrastnik in Občinsko zvezo prijateljev mladine Hrastnik ter organizacija različnih 
kulturnih, športnih in komercialnih prireditev. 

Zavod upravlja z različnimi objekti v Hrastniku in sicer: z Delavskim domom in Galerijo v Hrastniku, 
Kulturnim domom na Dolu, Muzejem, Športno dvorano na Logu v Hrastniku, zunanjimi športnimi 
igrišči, Športno dvorano Dolanka na Dolu in zimskim bazenom s savnama, Mlakarjevim stanovanjem in 
Kaščo v Šavni peči in od leta 2017 z aktivnostmi na področju turizma ( TIC). 

 
Kulturno rekreacijski center je bil ustanovljen z namenom opravljanja dejavnosti na področju kulture, 
športa in prireditev ter turizma. Osnovna naloga poslovanja je vzdrževanje objektov in opreme in 
kvalitetno nudenje uslug in storitev na športnem in kulturnem področju vsem uporabnikom. Delujejo 
na dveh poglavitnih področjih v pretežno javnem interesu za kvalitetno preživljanje prostega časa vseh 
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ljudi, ki živijo v tem okolju. Ljudem v različnih življenjskih obdobjih želimo ponuditi na enem mestu 
različne aktivnosti, ki bodo zagotavljale njihov osebni razvoj, sprostitev in zadovoljstvo vsakdana. 
Kulturno rekreacijskem centru Hrastnik ponujajo raznovrsten program aktivnosti za različne ciljne 
skupine; vrtce in šole in vse strukture prebivalstva od otrok do starejših ljudi ter tudi družine. S svojimi 
dejavnostmi so center družbenega življenja lokalne skupnosti in regije.  

 
3. FINANCIRANJE KULTURNO REKREACIJSKEGA CENTRA HRASTNIK 
 
Ustanoviteljica Javnega zavoda Kulturno rekreacijskega centra Hrastnik je Občina Hrastnik. Zavod  
svoje prihodke pridobiva iz proračunskih sredstev ustanovitelja in s prodajo blaga in storitev v javnem 
interesu in na trgu. 
 
4. PREGLED POSLOVANJA V LETIH 2018, 2019 IN 2020 
 

PRIHODKI 2018 2019 2020 Ind 
2020/18 

Indeks 
2020/19 

Celotni prihodki 769.370 763.774 703.760 91 92 
Lastni prihodki 117.092 119.992 49.996 42,6 41,6 
Prihodki na trgu 32.754 (4 %) 31.190 (4 %) 10.161 (1 %) 31,2 32,5 
Celotni odhodki 
opravljanja javne 
službe 

757.837 756.439 693.666 91,5 91,7 

Presežek 
prihodkov nad 
odhodki 

11.533 7.334 9.916 85,9 135,2 

Proračunska 
sredstva 

645.832 643.203 652.905 101 101 

Stroški materiala 
in storitev 

369.203 347.684 262.470 71 75,4 

Stroški dela 384.387 406.290 420.595 109,4 103,5 
Število 
zaposlenih 

18 18 18 111,1 111,1 

 
V letu 2020 je imel zavod 703.760,24 € ustvarjenih prihodkov, kar je za 8% manj kot leto poprej. Od 
tega je 693.598,54 € proračunskih prihodkov ustvarjenih z opravljanjem javne službe, ter 10.161,70 € 
z opravljanjem prodaje blaga in storitev na trgu. Proračunska sredstva glede na namen porabe so 
znašala 652.905,34 € in so bila namensko porabljena. 
V letu 2020 je imel zavod 693.666,16 € odhodkov iz poslovanja. Sredstva poslovnega izida, presežek 
prihodkov nad odhodki za poslovno leto 2020 so oblikovana v višini 9.916,76 €. 
 
5. ZIMSKI BAZEN 
 
Bazen  v dopoldanskem času koristijo učenci OŠ NHR Hrastnik in učenci drugih OŠ (Trbovlje, Zagorje, 
Litija, Izlake, Kisovec, Rimske toplice, Laško, Blanca, Šentjanž, Krmelj, Sevnica, Radeče) ter otroci vrtca 
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Radeče in Hrastnik. V popoldanskem času  je bazen namenjen rekreativnemu plavanju in drugim 
obiskovalcem. 
 
Statistični pregled števila obiskovalcev bazena in savne 
 

LETO 2018 2019 2020 2020/18 2020/19 
Učenci OŠ NHR 3.500 3.511 1.036 29,6 29,5 
Druge OŠ in vrtci 4.139 3.518 3.979 96,1 113,1 
Obiskovalci- 
odrasli 

9.336 8.231 3.979 42,6 48,3 

Obiskovalci-otroci 1.321 1.396 613 46,4 43,9 
Uporaba savne 1.875 2.310 322 17,1 13,9 
Masaža 9 16 1 11,1 6,25 
Plavanje dojenčki 2.422 2.253 728 30 32,3 
Rudar -Rudis 1.317 1.445 963 73,1 6,6 
Rojstni dnevi-
bazen 

661 539 101 15,2 18,7 

SKUPAJ 24.660 23.229 8.777 35,5 37,7 
 
Iz zgornje tabele je razviden upad obiska bazena v letu 2020. Kateremu je botrovala COVID kriza. 
Posledično je sledilo večkratno zapiranje bazena zaradi zdravstvenih ukrepov. Če primerjamo število 
obiskovalcev v letu 2020 v primerjavi z leto 2019 vidimo upad obiska za 62,3%. 
 
Pregled najvišjih stroškov bazena: 
 

Leto 2018 2019 2020 2020/18 2020/19 
El. energija 13.621,22 15.621,71 11.564,52 84,9 74 
Ogrevanje 71.325,61 60.189,24 36.964,11 51,8 61,4 
KOP 9.257,50 9.927,00 9.155,79 98,9 92,2 

 
Iz spodnje tabele se vidijo stroški ogrevanja, električne energije in komunalnih storitev.  
V letu 2020  v primerjavi z letom 2019 se vidi upad stroškov Električne energije za 26%, stroški 
ogrevanja so manjši za 38,6%, komunalne storitve pa za 7,8%. Vzrok za zmanjšanje stroškov je COVID 
kriza in energetska sanacija ki je bila izvedena. 
 
Pregled konta 46 in 76 za zimski bazen 
 

LETO 2018 2019 2020 2020/18 2020/19 
Konto 46 - 
Odhodki 

204.822 199.826 168.397 82,2 84,7 

Konto 76 – 
Prihodki 

64.878 70.114 44.958 69,2 64,1 

Razlika -139.944 -129.712 -123.439 88,2 95,1 
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Tabela izkazuje prihodke in odhodke zimskega bazena v letih 2018, 2019 in 2020. Prihodki ne pokrivajo 
ustvarjenih odhodkov, negativna razlika je bila v letu 2020 najnižja. Vzrok, bistveno so se znižali stroški 
ogrevanja in električne energije. 
 
V spodnji tabeli je prikazan cenik vstopnic in cene ostalih storitev, ki je nespremenjen že zadnja tri leta 
ter primerjava z dvema primerljivima bazenoma v Sloveniji. 
 
Primerjava cenika zimskega bazena Hrastnik z dvema izbranima bazenoma: 
 

 Cena v EUR 
 Hrastnik Ruše Ravne na 

Koroškem 
Vstopnina odrasli 5,30 13,00 9,00 
Vstopnina otroci 4,001 10,002 6,003 
Vstopnina dijaki, študentje, upokojenci 4,50 10,00 6,00 
Skupina odrasli nad 10 oseb   6,50 
Skupina otroci nad 10 oseb   5,00 
Uporaba savne in bazena 10,00  13,00 
Organizirane vadbe otrok (šole, vrtci, tečaji) 4,20   
Uporaba bazena za organizirane skupine (2 uri) 280,00   
Mesečna vstopnica za bazen 45,00  60,00 
Mesečna vstopnica bazen otroci dijaki upokojenci   40,00 
Mesečna vstopnica za bazen in savno 90,00   
Šest mesečna vstopnica za bazen odrasli  351,00  
Šest mesečna vstopnica otroci ,dijaki upokojenci  270,00  
Šest mesečna vstopnica za savno in bazen   300,00 
Letna vstopnica za bazen 255,00 585,00 250,00 
Letna vstopnica za bazen, otroci ,dijaki upokojenci   150,00 
Letna vstopnica za bazen in savno 480,00 450,00 500,00 
Individualna savna (2uri) 16,00   
Izposoja brisač 2,00   
Izgubljeni ključ 5,00   
10 vstopnic za fizične osebe 48,00  60,00 
10 vstopnic za fizične osebe in savna 90,00  90,00 
Masaža telesa 20,00   
Delna masaža 15,00   
Wellnes 5 urni   17,00  
Wellnes 5 urni +bazen  19,00  
10 vstopnic za fizične osebe odrasli  117,00 60,00 
10 vstopnic otroci 3 do 5 let, študentje in upokojenci  90,00  

 

 
1 Otroci od 5 do 15 let 
2 Otroci od 3 do 15 let 
3 Otroci od 5 do 15 let 
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Kot je razvidno iz zgornje tabele, so cene zimskega bazena v Hrastniku na spodnji meji primerljivih 
bazenov, kar omogoča vsem krajanom obisk bazena. 
 
Ugotovitveni del: 
 
Zavod  svoje prihodke pridobiva iz proračunskih sredstev ustanovitelja in s prodajo blaga in storitev v 
javnem interesu in na trgu. Poslovanje zavoda v opazovanih treh letih ne predstavlja bistvenega 
odstopanja, le v letu 2020 zaradi covid krize prihaja do znižanj prihodkov in odhodkov. Delež prihodkov 
pridobljenih na trgu je 1 odstotek v celotnih prihodkih, 99 odstotkov pa je prihodkov iz javne službe. 
Javni zavod Kulturno rekreacijski center Hrastnik je v letu 2020 dosegel pozitivni poslovni izid v višini 
9.916 €, kar pomeni, da je posloval učinkovito in v skladu s strategijo zavoda. 
 
Pregledani so bili konti prihodkov in stroškov zimskega bazena za leta 2018, 2019 in 2020 in ugotavlja 
se, da prihodki ne pokrivajo vseh potrebnih odhodkov za obratovanje bazena. Iz podatkov izhaja, da 
bazen ni polno zaseden in tudi cena vstopnic ne pokriva vseh stroškov. Iz cenikov primerljivih bazenov 
ugotavljamo, da so cene bazena v Hrastniku najnižje.  
 
Kljub vsem ugotovitvam, zimski bazen predstavlja pomemben del rekreacije za otroke in odrasle naše 
in sosednjih občin. Vsekakor je njegov namen  javno dobro, obstoj pa je pomemben tudi za razvoj 
turizma v Zasavju, zato je pokrivanje razlike do ekonomske cene vstopnic s strani ustanovitelja 
smiselno. 
 
Člani NO:        
mag. Polona Pergar Guzaj, predsednica                         
Bojan Klenovšek, podpredsednik  
Emil Šabanovič, član 
Jurij Kolar, član 
Marjan Racki, član 
Rosita Potočnik, članica 
Borut Vladimir Pušnik, član 

 
 

Predsednica NO: 
mag. Polona Pergar Guzaj 

 

Vročiti: 

1. Nadzorovanemu organu 
2. Županu Občine Hrastnik 

 
 


