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Občina Hrastnik 
Pot Vitka Pavliča 5 
1430  HRASTNIK 

  
 

 Nadzorni odbor 
 
Telefon: 03 56 54 350 
Fax: 03 56 54 369  
www.hrastnik.si 
e-naslov: obcina.hrastnik@hrastnik.si 

 

Številka: 032-16/2019 
Datum: 30. 10. 2019 
 

 

Z A P I S N I K 

3. redne seje Nadzornega odbora Občine Hrastnik 

 

 ki je potekala 21. 10. 2019, s pričetkom ob 16.00, v sejni sobi Občine Hrastnik. 

 

Prisotni člani Nadzornega odbora:  

Bojan Klenovšek, mag. Polona Pergar Guzaj, Rosita Potočnik, Borut Vladimir Pušnik, Marjan Racki, 
Emil Šabanovič  
 
Opravičeno odsotni člani Nadzornega odbora:  

Jurij Kolar 
 

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. Obravnava osnutkov poročil o opravljenih nadzorih; 

3. Razno. 

 
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  

S K L E P št. 13/2019 

Potrdi se predlagani dnevni red, v predlagani vsebini. 

 

K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA: 

- Obravnava osnutkov poročil o opravljenih nadzorih v družbi Ceroz d.o.o. 

http://www.hrastnik.si/
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Člani nadzornega odbora so razpravljali o poteku in ugotovitvah obeh nadzorov v družbi CEROZ d.o.o. 

Člani nadzornega odbora, ki so opravljali oba nadzora, so predstavili potek nadzora in ključne 

ugotovitve nadzora. Glede na zahtevnost opravljenega dela je bil soglasno sprejet  

 

S K L E P št. 14/2019 

Oba nadzora nadzornega odbora v družbi CEROZ d.o.o. se prekvalificirata iz manj zahtevnega v zelo 

zahtevni nadzor. 

 

Vsi člani nadzornega odbora so se strinjali, da je takojšnje ukrepanje družbenikov (tudi Občine 

Hrastnik) nujno.  

 

Soglasno sta bila sprejeta sklepa in sicer  

 

S K L E P št. 15/2019 

Zapisnik o pregledu izračuna nove ekonomske cene v gospodarski družbi CEROZ  – Center za ravnanje 

z odpadki Zasavje, d.o.o. se dopolni in sicer se doda: 

 »Ugotavljamo, da je zaradi nepravočasnega ukrepanja (ne prilagajanja cen in premalo aktivnega 

iskanja rešitev) nastala nepopravljiva škoda;« in 

 »Predlagamo, da se razmisli o tem, da se po stabilizaciji poslovanja strokovni svet in strokovna 

komisija zamenjata z nadzornim svetom, čigar vloga je določena v Zakonu o gospodarskih 

družbah; Po potrebi ima le-ta lahko tudi komisije.« 

S K L E P št. 16/2019 

Zapisnik o pregledu vloge ustanovitelja in način izvrševanja te vloge v gospodarski družbi CEROZ – 

Center za ravnanje z odpadki Zasavje, d.o.o. se dopolni in sicer se doda: 

»Občini Hrastnik kot (so)lastniku priporočamo, naj od odgovornih oseb terja odškodninsko 

odgovornost in kar se da aktivno čimprej podpre operativno reševanje problematike CEROZa.« 

Nadzorni odbor je razpravljal o nadaljnih postopkih v zvezi z obema nadzoroma. Člani nadzornega 

odbora so se strinjali, da je pomembno, da zaradi nujnosti razrešitve situacije v družbi Ceroz d.o.o. 

nadzorni odbor čim prej izda obe poročili o opravljenem nadzoru. 

 

Soglasno je bil sprejet naslednji  

S K L E P št. 17/2019 

Na naslednji seji nadzornega odbora se obravnavata dopolnjena osnutka poročil o nadzoru. Seja se 

skliče v prvi polovici novembra. 

 

K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA: 

 Razno; 
 

Pod točko razno je nadzorni odbor razpravljal o izvrševanju načrta dela nadzornega odbora za leto 

2019. Po razpravi je bil soglasno sprejet  

 

S K L E P št. 18/2019 

Člani NO na naslednji seji sprejmejo sklepe o odreditvi preostalih nadzorov, načrtovanih za leto 2019. 
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Seja je bila zaključena ob 18.30 uri. 

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

                                                                                                          Predsednica Nadzornega odbora l.r. 

 mag. Polona Pergar Guzaj                                                                                                                                                                                     

 

 

 


