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

ki je bila v ponedeljek, 26. 1. 2015, ob 17. uri  
v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji. 

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

Joža Žurga  
Odsotni člani odbora:  nihče 
Drugi prisotni:  Matej Adamič in Rajko Meserko (od 19:10 dalje) 
 
Odbor je bil sklepčen. Sejo je vodila Joža Žurga, predsednica Nadzornega odbora. Predlagala 
je sledeč dnevni red: 
 

1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisnika 1. izredne seje Nadzornega 
odbora z dne 22. 12. 2014 

2. Seznanitev z gradivom za 4. redno sejo Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji 
3. Potrditev programa in finančnega načrta Nadzornega odbora za leto 2015 
4. Dogovor o nadzoru 
5. Razno 

 
Na dnevni red ni bilo pripomb.  
 
Predsednica je dala na glasovanje predlagan dnevni red. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 5 članov. Dnevni red je bil soglasno sprejet. 
 
 
Ad 1) Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisnika 1. izredne seje Nadzornega 

odbora z dne 22. 12. 2014 
 
Predsednica je ugotovila, da na zadnji seji Občinskega sveta ni bil sprejet predlog vrednotenja 
dela članov Nadzornega odbora. Za svojo odsotnost na tej seji se je opravičila. 
 
Razprava: 
 

• Jože Perme je podal pripombo na zapisnik, in sicer, da je pri drugi točki dnevnega reda 
govoril o uskladitvi in ne o izenačitvi sejnin. 

 
Zatem je predsednica dala na glasovanje sledeč predlog sklepa: 
 
SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje zapisnik 1. izredne seje z dne 4. 12. 2014, ki vključuje 
pripombo Jožeta Permeta. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 5 članov. Dnevni red je bil soglasno sprejet. 
 
 
Ad 2) Seznanitev z gradivom za 4. redno sejo Občinskega sveta Občine Šmartno pri 

Litiji 
 
Vsebino gradiva Odloka o rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2015 je 
predstavil Matej Adamič.  
 



Razprava: 
 

• Anton R. Sinigoj je opozoril na obresti v tožbenem zahtevku, ki so cena prelahkotnega 
spuščanja v tožbo. 

 
• Joža Žurga je opozorila na posledice tožbenega zahtevka, ki se kažejo v krčenju 

predvidenih sredstev za investicije. 
 

• Jože Perme je spomnil na uspešno sklenjeno poravnavo (nakup zemljišča za CČN), ki je 
prvotni tožbeni znesek izdatno zmanjšala. Izpostavil je tudi opravljen pregled odprtih 
sodnih postopkov, ki je bil izveden v začetku mandata prejšnjega Nadzornega odbora. 

 
• Matej Adamič je okoli teh zadev podal nekaj pojasnil.  

 
Predsednica je zatem dala na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP: Nadzorni odbor se je seznanil z Odlokom o rebalansu proračuna Občine 
Šmartno pri Litiji za leto 2015 – skrajšani postopek in se strinja, da ga Občinski svet 
sprejme v predlagani vsebini. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 5 članov odbora. Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
Ad 3) Potrditev programa in finančnega načrta Nadzornega odbora za leto 2015 
 
Razprava:  
 

• Joža Žurga je predlagala, da bi Nadzorni odbor najprej pregledal letna poročila prejšnjega 
odbora, ki obravnavajo najem prostorov JZ Bogenšperk in izgradnjo stanovanjskega 
kompleksa Grmače. 

 
• Helena Selan je omenila nadzorno poročilo o izgradnji otroškega igrišča pri OŠ Šmartno 

in dopis Računskemu sodišču v zvezi s to investicijo. 
 
• Jože Perme je o delu Nadzornega odbora v prejšnjem mandatu, o pripravah letnih poročil 

in njihovih predstavitvah podal nekaj pojasnil. Iz Poslovnika nadzornega odbora je 
prebral člen, ki govori o poročanju na sejah Občinskega sveta. Poudaril je tudi nujnost 
sodelovanja odbora z županom in občinsko upravo, kar bomo dosegli tako, da bodo na 
seje Nadzornega odbora vedno vabljeni župan ali tajnik občinske uprave. 

 
• Anton R. Sinigoj je opozoril na nesmotrnost nekajmesečnih pogodb za najem prostorov 

za JZ Bogenšperk, izpostavil ignoranco občinske uprave do članov starega Nadzornega 
odbora ob pregledu dokumentacije o izgradnji otroškega igrišča pri OŠ Šmartno (kar je 
razvidno iz poročil) ter opozoril na neprimernost navajanja sklepov starega Nadzornega 
odbora že v samih poročilih. Iz takšne prakse bi lahko sklepali, da je poročilo nastalo šele 
po sklepih Nadzornega odbora, ki se tičejo tega poročila, kar je logični nesmisel. Meni 
tudi, da bi se s poročilom pregleda izgradnje stanovanjskega kompleksa Grmače in 
otroškega igrišča pri OŠ Šmartno moralo nujno seznaniti člane Občinskega sveta. Glede 
letnih poročil prejšnjega Nadzornega odbora predlaga, da so v bodoče bolj strukturirana: 
uvodni, splošni del in posebni del, ki v alinejah povzema delo odbora v preteklem letu. 

 



• Joža Žurga predlaga, da se člane Občinskega sveta seznani s poročili starega odbora 
kasneje, in sicer, ko bodo opravljeni dodatni pregledi in pripravljeno sklepno poročilo 
sedanjega Nadzornega odbora. 

 
• Člani odbora so zatem usklajevali letni načrt pregledov Nadzornega odbora v letu 2015 s 

poudarkom na pripravi potrebne dokumentacije s strani občinske uprave. 
 
• Jože Perme je predlagal dopolnitev letnega programa dela z zadevami, ki so opredeljene 

v Poslovniku Nadzornega odbora.  
 
• Joža Žurga je spomnila, da je v Poslovniku zapisano, da se letni program dela odbora 

lahko po potrebi spreminja in dopolnjuje. 
 
• Župan Rajko Meserko je najavil, da bo v začetku tega leta opravljena zunanja revizija 

poslovanja občine, ki bo gotovo eno od izhodišč za nadaljnje delo. Izrazil je tudi željo, da 
bi se Nadzorni odbor pri načrtovanju svojega dela držal okvira sredstev, ki so predvidena 
v proračunu za letošnje leto. 

 
Predsedujoča je dala na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP: Nadzorni odbor sprejme program in finančni načrt Nadzornega odbora za leto 
2015. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 5 članov odbora. Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
Ad 4) Dogovor o nadzoru 
 

• Joža Žurga je predlagala, da člani Nadzornega odbora v mesecu februarju opravijo nadzor 
izgradnje stanovanjskega naselja Grmače in se seznanijo z informacijami s strani 
Računskega Sodišča glede financiranja športne dvorane. Za vodjo in poročevalca pri 
omenjenih nadzorih je predlagala Antona R. Sinigoja. Člani so se s predlogom strinjali. 

 
Predsedujoča je dala na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP: Občinska uprava naj do 16. 2. 2015 pripravi vso dokumentacijo, ki se nanaša 
na investicijo izgradnje stanovanjskega kompleksa Grmače. Poleg tega naj pripravi 
dopis, poslan na Računsko Sodišče, ter odgovor Računskega sodišča v zvezi s 
pregledom financiranja izgradnje športne dvorane Pungrt. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 5 članov odbora. Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
Ad 5) Razno 
 

• Joža Žurga je župana prosila za pojasnilo glede nerealiziranega predloga za izenačitev 
sejnin članov Nadzornega odbora s svetniki. Zatrdila je, da bo vztrajala pri predlagani 
izenačitvi, v kolikor obstaja za to zakonska podlaga. Pojasnilo zadeve je podal župan 
Rajko Meserko.  

 
• Jože Perme je župana spomnil na obljubo, da bo šel predlog Nadzornega odbora iz zadnje 

seje v odločanje na Občinski svet, kar se žal ni zgodilo. 
 



• Joža Žurga je župana povprašala glede sklepov iz 1. redne seje Nadzornega odbora, ki 
govorita o standardih in normativih za glasbene šole in o sistemizaciji delovnih mest 
občinske uprave.  

 
• Župan Rajko Meserko je zagotovil, da so prostori nove Glasbene šole v Litiji v skladu z 

veljavnimi standardi in normativi. Predstavil je tudi okvir nove sistematizacije in 
organiziranosti občinske uprave. Beseda je tekla tudi o obstoječi delitveni bilanci med 
občinama Šmartno pri Litiji in Litija. 

 
 
Seja se je zaključila ob 19:40. 
 
 
Zapisal:          Predsednica Nadzornega odbora: 
mag. Matej Adamič                Joža Žurga 

         Namestnica predsednice 
  Nadzornega odbora: 

                         Helena Selan, l.r. 


