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

ki je bila v torek, 17.5.2016, ob 17.00  
v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji. 

 
Prisotni člani odbora:  Jože Perme, Helena Selan, Anton Rafael Sinigoj, Verica Žlabravec in 

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. Pregled in potrditev skrajšanega zapisnika ter pregled sklepov 8. redne seje 
Nadzornega odbora z dne 8.3.2016 

2. Obravnava in sprejem Končnega poročila nadzora prijavne dokumentacije in 
prijavnih postopkov na razpis norveškega finančnega mehanizma občine Šmartno 
pri Litiji 

3. Obravnava in sprejem Zaključnega računa proračuna občine Šmartno pri Litiji za 
leto 2015 

4. Obravnava in sprejem sprememb in dopolnitev Poslovnika Nadzornega odbora 
Občine Šmartno pri Litiji 

5. Razno 
 
Helena Selan je predlagala, da se iz 3. in 4. točke predlaganega dnevnega reda odstrani 
sprejem. Na glasovanje je dala sledeč dnevni red: 
 

1. Pregled in potrditev skrajšanega zapisnika ter pregled sklepov 8. redne seje 
Nadzornega odbora z dne 8.3.2016 

2. Obravnava in sprejem Končnega poročila nadzora prijavne dokumentacije in 
prijavnih postopkov na razpis norveškega finančnega mehanizma občine Šmartno 
pri Litiji 

3. Obravnava Zaključnega računa proračuna občine Šmartno pri Litiji za leto 2015 
4. Obravnava sprememb in dopolnitev Poslovnika Nadzornega odbora Občine 
Šmartno pri Litiji 

5. Razno 
 
Na popravljen 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 in potrditev skrajšanega zapisnika ter pregled sklepov 8. redne seje 

Nadzornega odbora z dne 8.3.2016 
 
Pripomb na zapisnik ni bilo. 
 
Predsedujoča je dala na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
 
 



SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje zapisnik 8. redne seje Nadzornega odbora z dne 
8.3.2016. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 5 članov. Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
Ad 2) Obravnava in sprejem Končnega poročila nadzora prijavne dokumentacije in 

prijavnih postopkov na razpis norveškega finančnega mehanizma občine 
Šmartno pri Litiji 

 
Uvod je podal Anton Rafael Sinigoj. 
 
Razpravljali so Helena Selan, Jože Perme, Anton Rafael Sinigoj in Verica Žlabravec.  
 
Po razpravi je predsedujoča dala na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
SKLEP: Nadzorni odbor sprejme Končno poročilo nadzora prijavne dokumentacije in 
prijavnih postopkov na razpis norveškega finančnega mehanizma občine Šmartno pri 
Litiji. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 5 članov. Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
Ad 3) Obravnava Zaključnega računa proračuna občine Šmartno pri Litiji za leto 2015 
 
Kratko predstavitev Zaključnega računa proračuna občine za leto 2015 je podal Matej 
Adamič. 
 
Razpravljali so vsi člani odbora. 
 
Dodatna pojasnila je podal Matej Adamič. 
 
Predsedujoča je dala na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP: Nadzorni odbor sprejme sklep o izvedbi nadzora Zaključnega računa 
proračuna občine Šmartno pri Litiji za leto 2015. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 5 članov. Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
Ad 4) Obravnava sprememb in dopolnitev Poslovnika Nadzornega odbora Občine 
Šmartno pri Litiji 
 
Uvod je podala Helena Selan. 
 
Razpravljali so vsi člani odbora. 
 
Pojasnila je podal Matej Adamič. 
 
 
Ad 5) Razno 
 
Pod točko razni ni bilo razprave. 
 



 
Seja se je zaključila ob 18.40. 
 
 
Zapisal:          Predsednica Nadzornega odbora:  
mag. Matej Adamič                 Helena Selan, l.r. 
                      


