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Številka: 032-0006/2021 Datum: 12.7.2021 
 

Z A P I S N I K 

desete redne  seje Nadzornega odbora Občine Hrastnik 

 

 ki je potekala v ponedeljek 21.6.2021, s pričetkom ob 17.00. uri,  v sejni sobi Občine Hrastnik in na 

daljavo z uporabo videokonferenčnega sistema ZOOM ( Rosita Potočnik). 

Prisotni člani Nadzornega odbora:  

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

in 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 9. redne seje Nadzornega odbora, z dne 3.3.2021; 
3. Obravnava poteka pregledov in osnutkov poročil izvedenih nadzorov: 

- 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 

- Delovanja javnega zavoda OŠ NH Rajka Hrastnik (proračunska postavka vzdrževanje) 

- Pregled Izračuna stroškovne cene v Javnem zavodu Vrtec Hrastnik. 
4. Potrditev Dokončnega poročila o opravljenem nadzoru realizacije investicije Podvoz na Cesti 

Hermana Debelaka  in dogovor o vrsti zahtevnosti izvedbe nadzora  
5. 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 vseh  sedem članov 

nadzornega odbora. 

 

Soglasno je bil sprejet naslednji 

S K L E P št. 49/2021 

 

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

- Pregled in potrditev zapisnika 9. redne seje Nadzornega odbora, z dne 3.3.2021; 
 

Razprave ni bilo. 

 

Člani NO  so soglasno sprejeli naslednji  

 

S K L E P št. 50/2021 

 

Potrdi se  zapisnik 9. redne  seje Nadzornega odbora, z dne 3.3.2021  . 

 

K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA: 

-Obravnava poteka pregledov in osnutkov poročil izvedenih nadzorov: 

- 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 

- Delovanja javnega zavoda OŠ NH Rajka Hrastnik (proračunska postavka vzdrževanje) 

- pregled Izračuna stroškovne cene v Javnem zavodu Vrtec Hrastnik. 
 
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 
 
Nadzor sta opravila: Jurij Kolar in Bojan Klenovšek  
Nadzorovana oseba: Javni zavod Zdravstveni dom Hrastnik 
Zahtevnost nadzora:  zahtevni nadzor 
 
Bojan Klenovšek je predstavil poročilo, potek nadzora ter ugotovitve.  

Emil Šabanović je v razpravi  predlagal, da se besedilo zadnje alineja ugotovitev  preoblikuje oz. dopolni, 

tako da se glasi: »Proučiti možnost združevanja zunanjega izvajanja tehničnih služb na ravni javnih 

zavodov ustanoviteljice Občine Hrastnik«. 

Člani NO so soglasno sprejeli naslednji  
S K L E P št. 51/2021 

 
Potrdi se  osnutek Poročila 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 s predlagano dopolnitvijo in se posreduje  nadzorovani osebi, 
da poda morebitne pripombe. 
 
 
 
 
 
 
 



  Pot Vitka Pavliča 5 T 03 56 54 350 W hrastnik.si 
  1430 Hrastnik F 03 56 54 369 E obcina.hrastnik@hrastnik.si 

Delovanja javnega zavoda OŠ NH Rajka Hrastnik (proračunska postavka vzdrževanje) 
 
Nadzor sta opravila: Rosita Potočnik in Marjan Racki  
Nadzorovana oseba: Javni zavod OŠ NH Rajka Hrastnik 
Zahtevnost nadzora:  zahtevni nadzor 
 
Marjan Racki  je predstavil poročilo, potek nadzora ter ugotovitve.  

Razprave ni bilo. 

Člani NO so soglasno sprejeli naslednji  
S K L E P št. 52/2021 

 
Potrdi se  osnutek Poročila o opravljenem nadzoru Delovanja javnega zavoda OŠ NH Rajka Hrastnik 
(proračunska postavka vzdrževanje)  in se posreduje  nadzorovani osebi, da poda morebitne pripombe. 
 
Pregled Izračuna stroškovne cene v Javnem zavodu Vrtec Hrastnik. 
 
Predsednica Nadzornega odbora je predlagala, da se 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  še razširi   s pregledom  izračuna ekonomske cene za leti 

2020 in 2021 in se na podlagi tega pregleda  pripravi osnutek poročila o nadzoru. 

Člani Nadzornega odbora so se s predlaganim strinjali. 
 
      K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA: 

- Potrditev Dokončnega poročila o opravljenem nadzoru realizacije investicije Podvoz na Cesti 
Hermana Debelaka  in dogovor o vrsti zahtevnosti izvedbe nadzora  

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

- Vprašanja in pobude. 
 

Emil Šabanovič je predlagal, da se terminski program dela Nadzornega odbora Občine Hrastnik 

dopolni  z že opravljenimi nadzori in nadzori, ki se bodo še izvedli. 

Seja je bila zaključena ob 17:35 uri. 

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

Zapisala                                                                                      Predsednica Nadzornega odbora 
Danijela Milošević                                                                           mag. Polona Pergar Guzaj 


