
SKRAJŠANI ZAPISNIK 
1. redne seje Nadzornega odbora Občine Šmartno pri Litiji, 

ki je bila v četrtek, 4. 12. 2014, ob 19. uri 
v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji. 

 
Prisotni člani odbora: Marica Kahne, Jože Perme, Helena Selan, Anton Rafael Sinigoj, Joža 

Žurga 
Ostali prisotni: Matej Adamič, Rajko Meserko 
 
Sejo je pričel župan Rajko Meserko. V uvodu je pozdravil prisotne in ugotovil sklepčnost 
odbora. Prisotni so bili vsi člani odbora in odbor je bil sklepčen. 
 
 
Predlagal je naslednji dnevni red: 
 

1. Konstituiranje odbora in imenovanje tajnika odbora 
2. Odlok o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2015 – predlog za prvo 

branje 
3. Razno 

 
Dnevni red je dal v razpravo. 
Joža Žurga je predlagala razširitev dnevnega reda, tako da se za drugo točko dnevnega reda 
doda tretja točka »Zunanja revizija občine«, točka razno pa postane četrta točka. Tako je bil 
predlagan nov dnevni red: 
 

1. Konstituiranje odbora in imenovanje tajnika odbora 
2. Odlok o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2015 – predlog za prvo 

branje 
3. Zunanja revizija občine 
4. Razno 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 5 članov odbora. 
Dnevni red z razširitvijo je bil sprejet s 5 glasovi »za« in 0 glasovi »proti«. 
 
 
Ad 1) Konstituiranje odbora in imenovanje tajnika odbora 
 
Uvodno obrazložitev je podal župan Rajko Meserko in predlagal, da odbor imenuje 
predsednika Nadzornega odbora Občine Šmartno pri Litiji za mandatno obdobje 2014-2018. 
 
Anton Rafael Sinigoj in Marica Kahne sta za predsednico predlagala Jožo Žurga. 
Razpravljal je še Jože Perme, ki je podprl Jožo Žurga za predsednico Nadzornega odbora. 
 
Po razpravi je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
SKLEP: Nadzorni odbor Občine Šmartno pri Litiji za predsednico Nadzornega odbora 
Občine Šmartno pri Litiji v mandatu 2014-2018 imenuje Jožo Žurga. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 5 članov odbora. 
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi »za« in 0 glasovi »proti«. 
 
Nato je predsedujoči dejal, da je za tajnika Nadzornega odbora predlagan Matej Adamič. 
Razprave ni bilo. 
 



Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
SKLEP: Nadzorni odbor Občine Šmartno pri Litiji za tajnika Nadzornega odbora 
Občine Šmartno pri Litiji v mandatnem obdobju 2014 – 2018 imenuje Mateja Adamiča, 
uslužbenca občinske uprave. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 5 članov odbora. 
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi »za« in 0 glasovi »proti«. 
 
Po sprejemu obeh sklepov je župan Rajko Meserko predal vodenje seje predsednici Joži 
Žurga. Novoizvoljena predsednica se je v začetku zahvalila za podporo in nadaljevala s sejo. 
 
 
Ad 2) Odlok o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2015 – predlog za prvo 

branje 
 
Pri tej točki dnevnega reda je uvodno obrazložitev podal Matej Adamič. V nadaljevanju so o 
predlogu proračuna za leto 2015 razpravljali Anton Rafael Sinigoj, Joža Žurga in Jože Perme. 
V povezavi s to točko dnevnega reda je potekala obsežnejša razprava članov Nadzornega 
odbora pri sredstvih za delovno uspešnost, obrazložitvah oziroma predstavitvi nekaterih 
kontov (npr. drugi operativni prihodki, nakup druge opreme in napeljav), materialnih stroških 
Osnovne šole, najemnini za nove prostore Glasbene šole v objektu SVC v Litiji, zadolženosti 
in odplačilih najetih kreditov občine, nakupih zemljišč in prioritetni listi teh odkupov ter 
načrtovanih kapitalskih prihodkih. Pojasnila na vprašanja sta podala Matej Adamič in Rajko 
Meserko. 
 
Po razpravi je predsedujoča dala na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
SKLEP: Nadzorni odbor se je seznanil z Odlokom o proračunu Občine Šmartno pri 
Litiji za leto 2015 – predlog za prvo branje in se strinja, da je primerna podlaga za 
obravnavo na seji Občinskega sveta. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 5 članov odbora. 
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi »za« in 0 glasovi »proti«. 
 
 
Ad 3) Zunanja revizija občine 
 
Pod to točko dnevnega reda je uvod podala Joža Žurga. Dejala je, da bi bilo potrebno naročiti 
zunanjo revizijo na določenih področjih poslovanja občine. Revizija naj bi tako zajemala 
pregled Poročila o izvrševanju proračuna občine Šmartno pri Litiji v 1. polletju leta 2014, 
proračuna občine Šmartno pri Litiji za leto 2014, primopredajnega zapisnika pri prevzemu 
županovanja in verodostojnosti podatkov zapisnika, zadolženosti občine, vseh izplačil nad 
500,00 € v zadnjih dveh mesecih pred primopredajo poslov novemu županu, investicije v 
kanalizacijski sistem in centralne čistilne naprave ter zamenjavo vodovoda Šmartno, pregled 
plačilnih list za september 2014 in pravilnost določanja delovnih mest. 
 
Na to temo so razpravljali Helena Selan, Joža Žurga, Jože Perme in Anton Rafael Sinigoj. 
Pojasnila sta podala Matej Adamič in Rajko Meserko. 
 
Po razpravi je predsedujoča dala na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
SKLEP: Nadzorni odbor predlaga županu, da z javnim naročilom naroči zunanjo 
revizijo za pregled prej omenjenih in naštetih področij. 
 
 



Ob glasovanju je bilo prisotnih 5 članov odbora. 
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi »za« in 0 glasovi »proti«. 
 
 
Ad 4) Razno 
 
Pod točko razno je predsedujoča dala na glasovanje dva predloga sklepov, ki sta se razvila v 
okviru razprave o predlogu proračuna občine za leto 2015, in sicer: 
SKLEP 1: Nadzorni odbor predlaga županu, da pregleda sistemizacijo delovnih mest v 
občinski upravi ter poroča Nadzornemu odboru o ugotovitvah. 
 
SKLEP 2: Nadzorni odbor predlaga županu, da za potrebe prostorov Glasbene šole v 
objektu SVC pridobi informacije o standardih glede prostorov, ki trenutno veljajo za 
prostore, v katerih se izvaja glasbeno izobraževanje. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 5 članov odbora. 
Sklepa sta bila sprejeta s 5 glasovi »za« in 0 glasovi »proti«. 
 
Na koncu sta Joža Žurga in Jože Perme razpravljala glede primopredaje Nadzornega odbora 
ter potekov sej Nadzornega odbora. 
 
 
Seja se je zaključila ob 22. uri. 
 
Zapisal:          Predsednica Nadzornega odbora: 
mag. Matej Adamič              Joža Žurga, l.r. 


