SKRAJŠANI ZAPISNIK
5. redne seje Nadzornega odbora Občine Šmartno pri Litiji,
ki je bila v ponedeljek, 8. 6. 2015, ob 19. 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 4. redne seje Nadzornega odbora z dne 27. 5. 2015
Obravnava Zaključnega računa proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2014
Pregled odprtih obveznosti občine konec leta 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 4. redne seje Nadzornega odbora z dne 27. 5.
2015
Helena Selan je dala v razpravo zapisnik 4. redne seje. Pripomb ni bilo.
Predsedujoča je dala na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje zapisnik 4. redne seje Nadzornega odbora z dne 27.
5. 2015.
Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani. Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 2) Obravnava Zaključnega računa proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2014
Vsebino gradiva Zaključnega računa proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2014 je
predstavil Matej Adamič.
Razprava:
• Helena Selan je v zvezi z Zaključnim računom občine za Župana in Občinsko upravo
pripravila sledeča priporočila:
1) Zmanjša naj se razlika med načrtovano in realizirano višino proračuna.
2) V proračunu naj se konkretizirajo cilji s finančnimi in opisnimi kazalniki.
3) V proračunu naj se načrtuje le tiste prihodke, ki se lahko realizirajo, in le tiste
investicije, ki se lahko izvedejo.
4) Finančne obveznosti občine naj se plačujejo sproti in brez zamud.
5) Občina naj čim prej izdela strategijo razvoja občine z načrtovanimi projekti in
investicijami.

• Jože Perme se strinja s podanimi ugotovitvami in priporočili. Pričakuje, da se pričenja
novo obdobje, v katerem se napak iz preteklih let ne bo ponavljalo. Moti ga višina odprtih
terjatev občine in ne strinja se z odmero rudarskih koncesij.
	
  

• Anton Rafael Sinigoj smatra, da v tem mandatu ne bo investicij, ker ne bo denarja, tega
pa ne bo zaradi nesmotrnih investicij v preteklosti. Moti ga visoka cena (cca 57.000,00 €)
razpisne dokumentacije za grad Bogenšperk, ki je bila na razpisu neuspešna, in visoke
anuitete občinskih kreditov, ki bodo omejevale možnosti bodočih investicij.
• Marica Kahne ugotavlja, da v obrazložitvah ni razlike med proračunom in zaključnim
računom, ter meni, da je to narobe.
• Matej Adamič je v zvezi z razpravo podal nekaj pojasnil.
Predsedujoča je po razpravi dala na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje Zaključni račun proračuna Občine Šmartno pri
Litiji za leto 2014 s podanimi priporočili Nadzornega odbora.
Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani. Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 3) Pregled odprtih obveznosti občine konec leta 2014
Razprava:
• Helena Selan smatra, da mora občina obveznosti, ki jih prevzema, tudi pokrivati. Občina
mora določitvi skrbnike posameznih področij, njihove dolžnosti in odgovornosti, uvesti
parafiranja vseh dokumentov s strani odgovornih oseb in izdelati medletne načrte
delovanja občine ter redno spremljati realizacijo proračuna.
	
  

• Anton Rafael Sinigoj meni, ga so za učinkovito delovanje občine nujni redni kolegiji, na
katerih se sproti obvešča, poroča in koordinira delo občinskih struktur.
Predsedujoča je dala na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP: Nadzorni odbor sprejme priporočila v zvezi z obveznostmi občine ter se
posredujejo županu Občine Šmartno pri Litiji.
Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani. Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 4) Razno
Razprava:
• Anton Rafael Sinigoj, Jože Perme in Helena Selan predlagajo, da naj se prejeto gradivo v
zvezi z JZ Bogenšperk obravnava na naslednji seji Nadzornega odbora.
• Anton Rafael Sinigoj meni, da je za obravnavo poročila Nadzornega odbora o
opravljenem nadzoru investicije izgradnje stanovanjskega kompleksa Grmače na seji
Občinskega sveta nujna samostojna točka, in da je brezpredmetno, da se člane občinskega
sveta s poročilom le seznani.

Seja se je zaključila ob 20:35.
Zapisal:
mag. Matej Adamič

Namestnica predsednice
Nadzornega odbora:
Helena Selan

