
SKRAJŠANI ZAPISNIK 

1. redne seje NADZORNEGA ODBORA Občine Šmartno pri Litiji, 

ki je bila v ponedeljek 29.11.2010 ob 19.00 uri 

v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji. 

 
Prisotni člani odbora: Tomaž Gradišek, Milena Mrzel, Mateja Volk, Mandelj, France 

Logonder, Jože Perme 

Ostali prisotni: župan Milan Izlakar, Matej Adamič  
 

Sejo je pričel župan Milan Izlakar. V uvodu je pozdravil prisotne in ugotovil sklepčnost 

odbora. Prisotni so bili vsi člani odbora in odbor je bil sklepčen. 
 

Predlagal je naslednji dnevni red: 
 

1. Konstituiranje odbora 

2. Imenovanje tajnika odbora 

3. Odlok o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2011 – predlog 

za prvo branje 

4. Razno  
 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 5 članov odbora. 

Dnevni red je bil sprejet s 5 glasovi »za« in nič glasov »proti« . 

 

 

Ad 1) Konstituiranje odbora 

 

Uvodno obrazložitev je podal župan Milan Izlakar in predlagal, da odbor imenuje predsednika 

Nadzornega odbora Občine Šmartno pri Litiji za mandatno obdobje 2010-2014. 

 

Franc Logonder in Milena Mrzel sta predlagala za predsednika Jožeta Permeta. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

SKLEP: Nadzorni odbor Občine Šmartno pri Litiji imenuje za predsednika Nadzornega 

Odbora Občine Šmartno pri Litiji v mandatu 2010-2014 Jožeta Permeta. 
 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 5 članov odbora. 

Sklep je bil sprejet s 5 glasovi »za« in nič glasov »proti« . 

 

Po sprejemu sklepa je župan Milan Izlakar predal vodenje seje predsedniku Jožetu Permetu. 

 

 

Ad 2) Imenovanje tajnika odbora 

 

Predsedujoči je za mnenje glede tajnika NO vprašal župana Milana Izlakarja, ki je za to mesto 

predlagal Mateja Adamiča.  

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

SKLEP: Nadzorni odbor Občine Šmartno pri Litiji imenuje za tajnika Nadzornega 

Odbora Občine Šmartno pri Litiji v mandatu 2010-2014 Mateja Adamiča. 

  



Ob glasovanju je bilo prisotnih 5 članov odbora. 

Sklep je bil sprejet s 5 glasovi »za« in nič glasov »proti« . 

 

 

Ad 3) Odlok o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2011 – predlog 

za prvo branje 

 
Uvodno obrazložitev je podal župan Milan Izlakar, predstavitev pa nadaljeval Matej Adamič. 

 

Razpravljali so Jože Perme, France Logonder, Tomaž Gradišek. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

SKLEP: Nadzorni Odbor sprejema sklep, da je Odlok o izvrševanju proračuna Občine 

Šmartno pri Litiji za leto 2011 – predlog za prvo branje primeren za obravnavo na seji 

Občinskega sveta. 
 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 5 članov odbora. 

Sklep je bil sprejet s 5 glasovi »za« in nič glasov »proti« . 

 

 

Ad 4) Razno 

 

Pod točko razno so razpravljali: Jože Perme, Tomaž Gradišek, France Logonder 

 

 

Seja je bila zaključena ob 19.55 uri. 

 

 

                 Predsednik  

Zapisal:         Nadzornega odbora: 

Matej Adamič                             Jože Perme, l.r. 

 

 

 


