SKRAJŠANI ZAPISNIK
1. izredne seje Nadzornega odbora Občine Šmartno pri Litiji,
ki je bila v ponedeljek, 22. 12. 2014, ob 18. uri
v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji.
Prisotni člani odbora: Jože Perme, Helena Selan, Anton Rafael Sinigoj, Joža Žurga
Opravičeno odsotni člani odbora: Marica Kahne
Drugi prisotni: Matej Adamič, Rajko Meserko (od 18.30 dalje)
Sejo je vodila predsednica Nadzornega odbora Joža Žurga. V uvodu je pozdravila vse prisotne
in ugotovila sklepčnost odbora. Prisotni so bili štirje od petih članov odbora.
Predlagala je naslednji dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 1. redne seje z dne 4. 12. 2014
2. Obravnava gradiva 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji
3. Poročilo o delu Nadzornega odbora v preteklem obdobju, seznanitev z odprtimi,
nerešenimi zadevami
4. Program dela Nadzornega odbora v letu 2015
5. Izvolitev namestnika predsednika Nadzornega odbora
6. Razno.
Na predlagani dnevni red prisotni niso imeli pripomb.
Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani odbora.
Dnevni red je bil sprejet s 4 glasovi »za« in 0 glasovi »proti«.
Ad 1) Potrditev zapisnika 1. redne seje z dne 4. 12. 2014
Predsednica Nadzornega odbora Joža Žurga je dala v razpravo zapisnik 1. redne seje.
Ker so tudi zapisniki odraz resnega dela odbora, je Anton Rafael Sinigoj predlagal, naj se le-ti
pred objavo pregledajo in lektorirajo, njihova vsebina pa naj poda bralcem najboljšo
informacijo.
Glede sklepa ob obravnavi predloga proračuna za leto 2015 je Jože Perme predlagal besedno
zamenjavo, in sicer, da Nadzorni odbor Občinskemu svetu predlaga sprejem proračuna za leto
2015, in ne, da ga navaja kot primerno podlago za obravnavo na seji Občinskega sveta.
Pojasnila glede določil v zapisniku je podal Matej Adamič.
Predsedujoča je dala na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje zapisnik 1. redne seje z dne 4. 12. 2014.
Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani odbora.
Sklep je bil sprejet s 4 glasovi »za« in 0 glasovi »proti«.
Ad 2) Obravnava gradiva 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji
Vsebino gradiva Odloka o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2015 je predstavil
Matej Adamič. Jožeta Permeta je zanimalo pridobivanje oziroma nakazilo odobrenih sredstev
EU, nakupi zemljišč za vodovod Grilovec, zadeve, v zvezi s stanovanji na Grmačah,

vzdrževanjem športnih objektov in stroški za čistilna sredstva, ki so namenjena športni
dvorani Pungrt.
Joža Žurga je razpravljala o pridobivanju sredstev EU za občinske investicije, o nepotrebnih
odhodkih in o nujnih spremembah na odhodkovni strani proračuna. Znotraj Letnega načrta
pridobitve in razpolaganja s stvarnim in finančnim premoženjem občine za leto 2015 je
opozorila na nekatere napake.
Ob temi o vodovodu Grilovec je Anton Rafael Sinigoj poudaril, da je naloga Nadzornega
odbora, da enako obravnava vse zadeve. Menil je, da je potrebno iskati in najti notranje
rezerve na odhodkovni strani ter da je v proračunu veliko postavk, na katere Nadzorni odbor
ne more vplivati. Tudi on je predlagal, naj se posveti vsa skrb pridobivanju EU sredstev za
sofinanciranje projektov.
Na zastavljena vprašanja in odprte dileme sta nekaj pojasnil in mnenj podala Matej Adamič in
župan Rajko Meserko.
Po razpravi je predsedujoča dala na glasovanje naslednje predloge sklepov:
SKLEP 1: Občinska uprava naj do naslednje seje Nadzornega odbora pripravi pogodbe
in vso drugo dokumentacijo, ki se nanaša na vodovod Grilovec.
SKLEP 2: Nadzorni odbor predlaga, da se pred realizacijo zadev iz Letnega načrta
pridobitve in razpolaganja s stvarnim in finančnim premoženjem Občine Šmartno pri
Litiji za leto 2015 vsaka zadeva z dodatno obrazložitvijo še enkrat uvrsti v obravnavo na
Občinski svet.
SKLEP 3: Nadzorni odbor se je seznanil z Odlokom o proračunu Občine Šmartno pri
Litiji za leto 2015 – predlog za drugo branje in se strinja, da ga Občinski svet sprejme s
pripombami, ki so bile predhodno izpostavljene.
Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani odbora.
Sklepi so bili sprejeti s 4 glasovi »za« in 0 glasovi »proti«.
Pri nadaljevanju obravnave gradiva za Občinski svet je pri pregledu Pravilnika o višini in
določanju plač oziroma plačil za opravljanje funkcij predsedujoča predlagala izenačitev višine
sejnin članov Nadzornega odbora z višino sejnin članov Občinskega sveta in sicer v višini 5%
osnovne plače župana za redno sejo, 3% za udeležbo in poročanje člana Nadzornega odbora
na seji Občinskega sveta ter 2% za opravljen nadzor.
Ob omenjenem predlogu je Jože Perme povedal, da je bila uskladitev višine sejnine v
preteklosti že večkrat izpostavljen predlog, ki pa ni bil sprejet.
Pojasnila v zvezi z razvrščanjem in višino sejnin je podal župan Rajko Meserko.
Po razpravi je predsedujoča dala na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP: Nadzorni odbor predlaga, da se v 13. členu Pravilnika o višini in načinu
določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjem, sejnin članom
delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine Šmartno pri Litiji ter o
povračilu stroškov v drugem odstavku določi višina sejnine članom Nadzornega odbora
za udeležbo na redni seji v višini 5 %, za udeležbo na izredni seji v višini 3 % ter
nadaljevanje prekinjene seje v višini 2,5 % osnovne plače župana. Poleg tega predlaga,
da se v četrtem odstavku določi višina plačila v obliki sejnine za opravljen nadzor

vsebinsko zaokroženega sklopa ali zadeve v višini 2 % osnovne plače župana na
posameznega člana, ki opravlja nadzor.
Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani odbora.
Sklep je bil sprejet s 4 glasovi »za« in 0 glasovi »proti«.
Ad 3) Poročilo o delu Nadzornega odbora v preteklem obdobju, seznanitev z odprtimi,
nerešenimi zadevami
Poročilo o delu Nadzornega odbora v preteklem mandatu je podal Jože Perme, predsednik
Nadzornega odbora v preteklem mandatu. V poročanju se je osredotočil predvsem na težave,
na katere je Nadzorni odbor naletel pri pregledu stanovanjskega kompleksa Grmače,
otroškega igrišča pri OŠ Šmartno ter pri vzdrževanju športne dvorane in bazena.
O omenjenih temah sta razpravljala tudi Anton Rafael Sinigoj in Joža Žurga. Slednja je
predlagala ponoven pregled nekaterih zadev.
Po razpravi je predsedujoča dala na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP: Nadzorni odbor se je seznanil s Poročilom o delu Nadzornega odbora v
preteklem mandatu in nejasnimi zadevami, ki jih bo sedanji Nadzorni odbor po
prebranih poročilih uvrstil v program dela.
Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani odbora.
Sklep je bil sprejet s 4 glasovi »za« in 0 glasovi »proti«.
Ad 4) Program dela Nadzornega odbora v letu 2015
Joža Žurga je predstavila osnutek programa dela Nadzornega odbora za leto 2015. Izvajali se
bodo obvezni nadzori, med katere sodi nadzor Zaključnega računa občine za leto 2014,
nadzor nad investicijami preteklih obdobij, pregled realizacije letnih načrtov pridobitve in
razpolaganja s stvarnim in finančnim premoženjem občine v obdobju od leta 2010 do leta
2014, nadzor nad porabo sredstev pri reševanju stanovanjskega problema družine Jerman ter
pridobitve informacije s strani Računskega sodišča glede financiranja športne dvorane Pungrt.
V načrt bodo uvrščene tudi nerešene zadeve Nadzornega odbora preteklega mandata. Poleg
rednih nadzorov bo nadzorni odbor izvajal tudi izredne nadzore na osnovi pobud članov
Občinskega sveta, župana, posameznih članov Nadzornega odbora, javno izraženih stališč v
javnih medijih ter stališč organov civilne družbe.
Helena Selan je predlagala, da se posamezni projekti in investicije pregledajo tudi s strani
pristojnih državnih institucij.
Jože Perme je predlagal, naj se Nadzorni odbor seznani z odprtimi pravnimi zadevami občine,
ki so v postopkih na sodiščih.
Ad 5) Izvolitev namestnika predsednika Nadzornega odbora
Predsednica Nadzornega odbora je za namestnico predlagala Heleno Selan. Predlog je z
obrazložitvijo potrdil Anton Rafael Sinigoj.

Predsedujoča je dala na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP: Nadzorni odbor Občine Šmartno pri Litiji imenuje za namestnico predsednice
Nadzornega Odbora Občine Šmartno pri Litiji v mandatu 2014-2018 Heleno Selan.
Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani odbora.
Sklep je bil sprejet s 4 glasovi »za« in 0 glasovi »proti«.
Ad 6) Razno
Glede naslednje seje Nadzornega odbora je Joža Žurga predlagala, naj se pregledajo
podpisane pogodbe o najemu prostorov JZ Bogenšperk, poročilo prejšnjega Nadzornega
odbora o pregledu stanovanjskega kompleksa Grmače ter poročilo o izgradnji otroškega
igrišča pri OŠ Šmartno.
Člani Nadzornega odbora so dobili ponudbo izobraževanja. Glede na to, da se je omenjenega
izobraževanja v preteklem mandatu udeležil vsaj en član sedanjega Nadzornega odbora in da
je ponujena cena izobraževanja visoka, se ga ne bomo udeležili.
Seja se je zaključila ob 20.45.
Zapisal:
mag. Matej Adamič

Predsednica Nadzornega odbora:
Joža Žurga

