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

ki je bila v torek, 22. 12. 2015, ob 16:30  
v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji. 

 
Prisotni člani odbora:  Jože Perme, Helena Selan, Anton Rafael Sinigoj in Verica Žlabravec 
Odsotni člani odbora:  Marica Kahne 
Drugi prisotni:  Matej Adamič 
 
Odbor je bil sklepčen. Sejo je vodila Helena Selan, predsednica Nadzornega odbora. V 
razpravo je dala sledeč dnevni red: 
 

1. Potrditev končnega poročila o opravljenem nadzoru JZ Bogenšperk 
2. Poročilo o delu Nadzornega odbora v letu 2015 
3. Program dela Nadzornega odbora za leto 2016 
4. Finančni načrt Nadzornega odbora za leto 2016 
5. Obravnava gradiva za 2. izredno sejo Občinskega sveta 
6. Razno 

 
Na dnevni red ni bilo pripomb.  
 
Predsednica je dala na glasovanje predlagan dnevni red. 
 
Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani. Dnevni red je bil soglasno sprejet. 
 
 
Ad 1) Potrditev končnega poročila o opravljenem nadzoru JZ Bogenšperk 
 
V uvodu je Verica Žlabravec povzela ugovor JZ Bogenšperk na osnutek Poročila o 
opravljenem nadzoru poslovanja javnega zavoda Bogenšperk v letu 2014. 
 
Razpravljali so vsi prisotni člani odbora. 
 
Nekatera pojasnila je podal Matej Adamič.  
 
Po razpravi je predsedujoča dala na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP 1: Nadzorni odbor potrjuje končno Poročilo o opravljenem nadzoru poslovanja 
javnega zavoda Bogenšperk v letu 2014. 
 
Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani. Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Po krajši razpravi je predsedujoča dala na glasovanje še en predlog sklepa: 
 
SKLEP 2: Nadzorni odbor želi od občinske uprave vsa revizijska poročila javnih 
zavodov o svojem poslovanju za zadnjo opravljeno revizijo. 
 
Ob glasovanju so bili prisotni 3 člani. Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
 
 



Ad 2) Poročilo o delu Nadzornega odbora v letu 2015 
 
Predlog poročila o delu Nadzornega odbora v letu 2015 je podala Helena Selan. 
 
Razpravljal je Jože Perme.  
 
 
Ad 3) Program dela Nadzornega odbora za leto 2016 
 
V uvodu je predlog programa dela Nadzornega odbora za leto 2016 povzela Helena Selan. 
 
Razpravljali so vsi člani odbora. 
 
Nekatera pojasnila je podal Matej Adamič. 
 
 
Ad 4) Finančni načrt Nadzornega odbora za leto 2016 
 
Ker je bil finančni načrt Nadzornega odbora za leto 2016 že posredovan za proračuna za leto 
2016, pod to točko ni bilo razprave. 
 
 
Ad 5) Obravnava gradiva za 2. izredno sejo Občinskega sveta 
 
Razpravljali sta Helena Selan in Verica Žlabravec. 
 
Pojasnila je podal Matej Adamič. 
 
 
Ad 6) Razno 
 
Pod točko razno ni bilo razprave. 
 
 
Seja se je zaključila ob 18:05. 
 
 
Zapisal:          Predsednica Nadzornega odbora:  
mag. Matej Adamič                 Helena Selan, l.r. 
                      


