
SKRAJŠANI ZAPISNIK 

10. redne seje NADZORNEGA ODBORA Občine Šmartno pri Litiji, 

ki je bila v torek 20.12.2011 ob 18.00 uri 

v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji. 

 
Prisotni člani odbora: Mateja Volk Mandelj, France Logonder, Tomaž Gradišek, Jože Perme, 

Milena Mrzel 

Ostali prisotni: Matej Adamič, župan Milan Izlakar 
 

Sejo je vodil predsednik Nadzornega odbora g. Jože Perme, ki je v uvodu pozdravil prisotne 

in ugotovil sklepčnost odbora. Prisotnih je bilo pet članov odbora in odbor je bil sklepčen. 
 

Predlagal je naslednji dnevni red: 
 

1. Potrditev zapisnika 9. redne seje z dne 29.11.2011, 

2. Obravnava gradiva za 11. redno sejo Občinskega sveta Občine Šmartno pri 

Litiji, 

3. Obravnava predloga poročila o delu Nadzornega odbora Občine Šmartno pri 

Litiji za leto 2011, 

4. Obravnava predloga letnega programa dela Nadzornega odbora Občine Šmartno 

pri Litiji za leto 2012, 

5. Razno. 
 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 5 članov odbora. 

Dnevni red je bil sprejet s 5 glasovi »za« in 0 glasov »proti«. 

 

 

Ad 1) Potrditev zapisnika 9. redne seje z dne 29.11.2011 

 

Predsednik Nadzornega odbora Jože Perme je povzel skrajšani zapisnik 9. redne seje, na 

katerega ni bilo pripomb. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje zapisnik 9. redne seje z dne 29.11.2011. 

 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 5 članov odbora. 

Sklep je bil sprejet s 5 glasovi »za« in 0 glasov »proti«. 

 

 

Ad 2) Obravnava gradiva za 11. redno sejo Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji 

 

Pri tretji točki dnevnega reda 11. redne seje Občinskega sveta je uvod podal Jože Perme. 

Razprave ni bilo. 

 

Predsedujoči je v zvezi s tretjo točko dnevnega reda Občinskega sveta dal na glasovanje 

naslednji predlog sklepa: 

SKLEP 1: Nadzorni odbor se je seznanil z vsebino Odloka o programu opremljanja in 

merilih za odmero komunalnega prispevka za območje urejanja OPPN Šmartno jug – 

2. del in se strinja, da ga Občinski svet sprejme v predlagani vsebini v drugem branju. 

 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 5 članov odbora. 

Dnevni red je bil sprejet s 5 glasovi »za« in 0 glasov »proti«. 

 



K četrti točki dnevnega reda 11. redne seje Občinskega sveta je uvodno obrazložitev podal 

župan Milan Izlakar, z obrazložitvami pa nadaljeval Matej Adamič. 

 

Razpravljali so Tomaž Gradišek, Jože Perme in France Logonder. Dodatna pojasnila sta 

podala župan Milan Izlakar in Matej Adamič. 

 

Predsedujoči je v zvezi s četrto točko dnevnega reda Občinskega sveta dal na glasovanje 

naslednje predloge sklepov: 

SKLEP 2: Iz pregleda in ocene vsebine splošnega dela, posebnega dela, načrta razvojnih 

programov za obdobje 2012-2015 in letnega programa pridobitve in razpolaganja s 

stvarnim in finančnim premoženjem za leto 2012 Nadzorni odbor ocenjuje, da je 

predlog proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2012 pripravljen precej 

optimistično. 

 

SKLEP 3: Nadzorni odbor ocenjuje, da je predlog proračuna Občine Šmartno pri Litiji 

za leto 2012 – drugo branje v precejšnjem razkoraku med prihodkovno in odhodkovno 

stranjo, ki iz leta v leto narašča, kar povzroča tveganje za likvidnostno stanje 

občinskega proračuna. 

 

SKLEP 4: Glede na ugotovljena dejstva (velika razlika med prihodkovno in 

odhodkovno stranjo predloga proračuna), je realizacijo sprejetega proračuna Občine 

Šmartno pri Litiji za leto 2012 potrebno sproti spremljati in po potrebi pravočasno 

pripraviti rebalans občinskega proračuna. 

 

SKLEP 5: Nadzorni odbor predlaga Občinskemu svetu Občine Šmartno pri Litiji, da 

sprejme Odlok o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2012 – drugo 

branje in Letni program pridobivanja in razpolaganja s stvarnim in finančnim 

premoženjem Občine Šmartno pri Litiji za leto 2012. 

 

SKLEP 6: Nadzorni odbor se zavzema za aktiviranje tistih aktivnosti na posameznih 

projektih v Občini Šmartno pri Litiji, ki bodo omogočala realizacijo projektov tudi s 

pridobitvijo evropskih sredstev. 

 

Pred glasovanjem o predlaganih sklepih je Tomaž Gradišek podal obrazložitev glasu, kjer je 

predlagal, da se proračun občine za leto 2012 sprejme z zadržkom, zaradi projekta Grmač. 

 

Predsedujoči je glede na obrazložitev glasu Tomaža Gradiška dal na glasovanje naslednji 

predlog sklepa: 

SKLEP 7: Predhodni sklepi (to so sklepi št. 2, 3, 4, 5 in 6) se sprejmejo, sprejme pa se 

tudi sklep št. 7, da se v zvezi s finančno konstrukcijo, plačili in drugimi zadevami v zvezi 

s stanovanjskim kompleksom Grmače Odlok o izvrševanju proračuna Občine Šmartno 

pri Litiji za leto 2012 sprejme z zadržkom. 

 

Ob glasovanju sklepov št. 2, 3, 4, 5 in 6 je bilo prisotnih 5 članov odbora. 

Sklepi so bili sprejeti s 5 glasovi »za« in 0 glasov »proti«. 

 

Ob glasovanju sklepa št. 7 je bilo prisotnih 5 članov odbora. 

Sklep je bil sprejet s 4 glasovi »za« in 0 glasov »proti«. 

 

 

Ad 3) Obravnava predloga poročila o delu Nadzornega odbora Občine Šmartno pri 

Litiji za leto 2011 
 



Uvod v to točko dnevnega reda je podal Jože Perme, ki je v nadaljevanju predstavil predlog 

poročila o delu Nadzornega odbora Občine Šmartno pri Litiji za prvo leto delovanja v 

mandatu 2010-2014. 

 

Predsedujoči je v zvezi s tem predlogom poročila dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

SKLEP: Nadzorni odbor sprejme predložen predlog poročila o delu Nadzornega odbora 

v letu 2011. 

 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 5 članov odbora. 

Sklep je bil sprejet s 5 glasovi »za« in 0 glasov »proti«. 

 

 

Ad 4) Obravnava predloga letnega programa dela Nadzornega odbora Občine Šmartno 

pri Litiji za leto 2012 
 

Uvod v to točko dnevnega reda je podal Jože Perme, ki je v nadaljevanju predstavil letni 

program dela Nadzornega odbora Občine Šmartno pri Litiji za leto 2012. 

Glede letnega programa in potrebnih opravljenih nadzorih Nadzornega odbora so razpravljali 

France Logonder, Tomaž Gradišek in Jože Perme. 

 

Predsedujoči je v zvezi s tem predlogom letnega programa dal na glasovanje naslednji predlog 

sklepa: 

SKLEP: Nadzorni odbor sprejme predlog letnega programa dela Nadzornega odbora 

Občine Šmartno pri Litiji za leto 2012. 
 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 5 članov odbora. 

Sklep je bil sprejet s 5 glasovi »za« in 0 glasov »proti«. 

 

 

Ad 5) Razno 

 

Pod točko razno so glede sejnin članov Nadzornega odbora in uskladitve sejnin s člani 

Občinskega sveta ter stroški povezanimi z delovanjem Nadzornega odbora so razpravljali 

Tomaž Gradišek, Jože Perme, France Logonder in Milena Mrzel. 

 

France Logonder je izpostavil problem oskrbe s pitno vodo, komunalnih odpadkov in zimske 

službe. Na to temo je razpravljal še Jože Perme. 

 

Jože Perme je v nadaljevanju prebral pisne odgovore društev in javnih zavodov na ugotovitve 

Nadzornega odbora. Najprej je prebral odgovor OŠ Šmartno in predlagal naslednji sklep: 

SKLEP 1: Nadzorni odbor sprejme odgovor OŠ Šmartno kot zadovoljivo. 

 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 5 članov odbora. 

Sklep je bil sprejet s 5 glasovi »za« in 0 glasov »proti«. 

 

Nato je prebral odgovor oziroma pojasnila KŠD Prinskau in predlagal naslednji sklep: 

SKLEP 2: Nadzorni odbor sprejme odgovor KŠD Prinskau kot zadovoljivo. 

 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 5 članov odbora. 

Sklep je bil sprejet s 5 glasovi »za« in 0 glasov »proti«. 

 

Prebral je tudi odgovor KUD Folklorne skupine Javorje in predlagal naslednji sklep: 



SKLEP 3: V zvezi s KUD Folklorno skupino Javorje in dokumentacijo, ki naj bi jo 

posredovali na Občino je potrebno preveriti, kje se ta dokumentacija nahaja na Občini. 

 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 5 članov odbora. 

Sklep je bil sprejet s 5 glasovi »za« in 0 glasov »proti«. 

 

Na koncu je prebral še dopis KD Tamburaški orkester Šmartno in predlagal naslednji sklep: 

SKLEP 4: Nadzorni odbor sprejme pojasnilo KD Tamburaški orkester Šmartno kot 

zadovoljivo. 

 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 5 članov odbora. 

Sklep je bil sprejet s 5 glasovi »za« in 0 glasov »proti«. 

 

V nadaljevanju sta Jože Perme in Tomaž Gradišek razpravljala glede dopisa JZ Bogenšperk. 

Nato je predsednik dal na glasovanje naslednjo pobudo Tomaža Gradiška: 

SKLEP 5: Zahtevo po odgovoru in pojasnila JZ Bogenšperk na zahtevo Nadzornega 

odbora, člani nadzornega odbora obravnavajo na naslednji seji Nadzornega odbora. 

 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 5 članov odbora. 

Sklep je bil sprejet s 5 glasovi »za« in 0 glasov »proti«. 

 

 

Seja se je zaključila ob 20.00 uri. 

 

Zapisal:                Predsednik  

Matej Adamič         Nadzornega odbora: 

                                  Jože Perme 


