SKRAJŠANI ZAPISNIK
4. redne seje Nadzornega odbora Občine Šmartno pri Litiji,
ki je bila v sredo, 27. 5. 2015, ob 17. uri
v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji.
Prisotni člani odbora: Marica Kahne, Jože Perme, Helena Selan in Anton Rafael Sinigoj
Drugi prisotni:
Matej Adamič
Odbor je bil sklepčen. Sejo je vodila Helena Selan, namestnica predsednice Nadzornega
odbora. Predlagala je sledeč dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Potrditev skrajšanega zapisnika 3. redne seje Nadzornega odbora z dne 13. 4. 2015
Sprejem poročila o opravljenem nadzoru investicije Grmače
Obravnava Zaključnega računa JZ Bogenšperk za leto 2014
Razno

Na dnevni red ni bilo pripomb.
Namestnica predsednice je dala na glasovanje predlagan dnevni red.
Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani. Dnevni red je bil soglasno sprejet.
Ad 1) Potrditev skrajšanega zapisnika 3. redne seje Nadzornega odbora z dne 13. 4.
2015
Namestnica predsednice Nadzornega odbora Helena Selan je dala v razpravo zapisnik 3.
redne seje. Pripomb ni bilo.
Predsedujoča je dala na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje zapisnik 3. redne seje Nadzornega odbora z dne 13.
4. 2015.
Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani. Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 2) Sprejem poročila o opravljenem nadzoru investicije Grmače
Razprava:
• Helena Selan je razpravljala glede prejetega odgovora občinske uprave na osnutek
poročila o opravljenem nadzoru investicije Grmače. Razpravljala je predvsem v zvezi z
navedbami o višini obresti, cene zemljišča ter pregledom dokumentacije v skladu s
Poslovnikom nadzornega odbora.
• Jože Perme je dejal, da je s prejetim odgovorom občinske uprave nezadovoljen, ker je
takšen odgovor nekorekten in preveč splošen. Prav tako je dejal, da bi moral biti župan z
osnutkom poročila in odgovorom na osnutek seznanjen in da bi bilo korektno, da bi na to
odreagiral.
	
  

• S tem, da bi moral župan odreagirati na osnutek poročila o nadzoru so se strinjali vsi člani
odbora. Prav tako so vsi člani odbora razpravljali glede delovanja nadzornega odbora v

primeru tega nadzora in priprave poročila v skladu s Poslovnikom Nadzornega odbora in
Pravilnikom o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine.
• Jože Perme je dejal, da bo ob podpisu končnega poročila o opravljenem nadzoru
investicije izgradnje stanovanjskega kompleksa Grmače podal pripombo.
Predsedujoča je dala na glasovanje naslednje predloge sklepov:
SKLEP 1: Nadzorni odbor sprejema Poročilo o opravljenem nadzoru investicije
izgradnje stanovanjskega kompleksa Grmače.
SKLEP 2: Sprejeto Poročilo o opravljenem nadzoru investicije izgradnje
stanovanjskega kompleksa Grmače se posreduje občinski upravi, županu in
občinskemu svetu.
SKLEP 3: Z dopisom se seznani župana v zvezi z zakasnitvijo odgovora občinske
uprave na osnutek poročila ter s korektnostjo odgovora. Nadzorni odbor pričakuje
njegov odgovor.
Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani. Sklepi so bili soglasno sprejeti.
Ad 3) Obravnava Zaključnega računa JZ Bogenšperk za leto 2014
Razprava:
• Helena Selan je razpravljala glede trajanja sezone izvajanja dejavnosti na gradu
Bogenšperk (omejeno samo na letno sezono), prihodkov javnega zavoda, kjer več kot
polovico prispeva občina, nizkih odhodkov za promocijo ter velikega deleža odhodkov za
plače v javnem zavodu. Dejala je, da bi se na podlagi pregleda zaključnega računa opravil
podrobnejši pregled nekaterih odhodkov.
• Jože Perme se je strinjal s podrobnejšim pregledom nekaterih odhodkov javnega zavoda
Bogenšperk ter dejal, da naj tajnik Nadzornega odbora članom pošlje vse sklepe
prejšnjega Nadzornega odbora v zvezi s pregledi dokumentacije JZ Bogenšperk ter
odgovor JZ Bogenšperk.
	
  

• Anton Rafael Sinigoj je dejal, da bi bilo potrebno zaposlenim in javnemu zavodu
Bogenšperk dati dodatno vsebino, da ni perspektive javnega zavoda ter da mora občina
najprej rešiti vse vitalne zadeve, da bi lahko grad Bogenšperk dobil ustrezno vsebino
(npr. Možina).
	
  

• Anton Rafael Sinigoj je dejal, da bi tudi v primeru javnega zavoda Bogenšperk
posredovali vprašanja, na katera bi dobili odgovore, ter na naslednjo sejo povabili
direktorico javnega zavoda za dodatna vprašanja in pojasnila.
• Jože Perme je predlagal, da bi se v primeru javnega zavoda Bogenšperk namesto nadzora
opravil pregled dokumentacije.

Predsedujoča je dala na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP: Nadzorni odbor bo na podlagi pregleda Zaključnega računa JZ Bogenšperk za
leto 2014 podrobneje pogledal nekatere postavke. Za ta namen se pripravi vprašalnik,
ki se posreduje JZ Bogenšperk, ter da se na eno izmed naslednjih sej povabi direktorico
JZ Bogenšperk za dodatna pojasnila.
Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani. Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 4) Razno
Razprava:
• Helena Selan je dejala, da naj bi Nadzorni odbor do ene izmed prihodnjih sej dobil
pregled vseh odprtih pravdnih zadev občine ter po potrebi na sejo povabil zaposlenega na
občini, ki skrbi za to področje.
• Jože Perme je razpravljal v zvezi s problemom Možina na gradu Bogenšperk, ki naj bi
tudi bil sestavni del omenjenega pregleda pravdnih zadev.
• Anton R. Sinigoj je prav tako razpravljal glede gradu Bogenšperk in problemi z g.
Možina.
Seja se je zaključila ob 18:20.
Zapisal:
mag. Matej Adamič

Namestnica predsednice
Nadzornega odbora:
Helena Selan

