
SKRAJŠANI ZAPISNIK 
19. redne seje NADZORNEGA ODBORA Občine Šmartno pri Litiji, 

ki je bila v sredo 30.1.2013 ob 1800 uri 
v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji. 

 
Prisotni člani odbora: Jože Perme, Tomaž Gradišek, Friderik Dacar, Milena Mrzel 
Odsotni člani odbora: France Logonder 
Ostali prisotni: Matej Adamič 
 
Sejo je vodil predsednik Nadzornega odbora Jože Perme, ki je v uvodu pozdravil vse prisotne 
in ugotovil sklepčnost odbora. Prisotni so bili štirje člani odbora in odbor je bil sklepčen. 
 
Predlagal je naslednji dnevni red: 
 

1. Potrditev zapisnika 18. redne seje z dne 19.12.2012, 
2. Obravnava gradiva za 17. redno sejo Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji, 
3. Obravnava in sprejem poročila o delu Nadzornega odbora Občine Šmartno pri 

Litiji za leto 2012, 
4. Zaključek in sprejem sklepov v zvezi s pregledom letnih poročil športnih društev, 

prejemnikov finančnih sredstev občinskega proračuna Občine Šmartno pri Litiji 
za leto 2011, 

5. Razno. 
 
Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani odbora. 
Dnevni red je bil sprejet s 4 glasovi »za« in 0 glasov »proti«. 
 
 
Ad 1) Potrditev zapisnika 18. redne seje z dne 19.12.2012 
 
Predsednik Nadzornega odbora Jože Perme je povzel skrajšani zapisnik 18. redne seje, na 
katerega ni bilo pripomb. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje zapisnik 18. redne seje z dne 19.12.2012. 
 
Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani odbora. 
Sklep je bil sprejet s 4 glasovi »za« in 0 glasov »proti«. 
 
 
Ad 2) Obravnava gradiva za 17. redno sejo Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji 
 
Pri drugi točki dnevnega reda 17. redne seje Občinskega sveta je uvod podal Jože Perme. 
Razprave nato ni bilo. 
 
Predsedujoči je v zvezi z drugo točko dnevnega reda Občinskega sveta dal na glasovanje 
naslednji predlog sklepa: 
SKLEP 1: Nadzorni odbor se je seznanil z Odlokom o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za območje Šmartno sever – 3. del – predlog za drugo branje in se 
strinja, da ga Občinski svet sprejme v predlagani vsebini. 
 
Pri tretji točki dnevnega reda 17. redne seje Občinskega sveta je uvod podal Jože Perme. 
Razprave nato ni bilo. 
 



Predsedujoči je v zvezi s tretjo točko dnevnega reda Občinskega sveta dal na glasovanje 
naslednji predlog sklepa: 
SKLEP 2: Nadzorni odbor se je seznanil z Odlokom o ureditvi naselja Razbore in meje 
med občinama Šmartno pri Litiji in Trebnje – predlog za drugo branje in se strinja, da 
ga Občinski svet sprejme v predlagani vsebini. 
 
K četrti točki dnevnega reda 17. redne seje Občinskega sveta je uvod podal Jože Perme. 
Razprave nato ni bilo. 
 
Predsedujoči je v zvezi s četrto točko dnevnega reda Občinskega sveta dal na glasovanje 
naslednji predlog sklepa: 
SKLEP 3: Nadzorni odbor se je seznanil z Odlokom o programu opremljanja in merilih 
za odmero komunalnega prispevka za območje urejanja OPPN Šmartno sever – 3. del - 
predlog za prvo branje in se strinja, da ga Občinski svet sprejme v predlagani vsebini. 
 
Pri peti točki dnevnega reda 17. redne seje Občinskega sveta je uvodno obrazložitev podal 
Jože Perme. Razpravljali so Milena Mrzel, Tomaž Gradišek, Friderik Dacar in Jože Perme. 
Vsi so se strinjali, da bi bilo potrebno pripraviti razlago pravilnika, da bi bilo jasno kaj to 
pomeni za delo in plačilo članom Nadzornega odbora, ter vključiti plačilo za udeležbo 
predsednika Nadzornega odbora na seji Občinskega sveta. 
 
Po razpravi je predsedujoči v zvezi s peto točko dnevnega reda Občinskega sveta dal na 
glasovanje naslednji predlog sklepa: 
SKLEP 4: Nadzorni odbor predlaga županu in Občinskemu svetu, da se dopolni 
Pravilnik 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 povračilih stroškov z vsebino o plačilu udeležbe in sodelovanja 
predsednika Nadzornega odbora na seji Občinskega sveta. Dopolni naj se III. poglavje, 
4. točka, 13. člen tako, da se v drugem odstavku doda tretja alineja, ki naj se glasi: 
»Udeležba predsednika Nadzornega odbora na seji Občinskega sveta 3 % osnovne plače 
župana«. 
 
K šesti točki dnevnega reda 17. redne seje Občinskega sveta je uvod podal Jože Perme. 
Razpravljal je Tomaž Gradišek. 
 
Predsedujoči je v zvezi s šesto točko dnevnega reda Občinskega sveta dal na glasovanje 
naslednji predlog sklepa: 
SKLEP 5: Nadzorni odbor se je seznanil z Letnim program športa Občine Šmartno pri 
Litiji za leto 2013 in ugotovil, da je pripravljeno pomanjkljivo, saj v 4. členu v 
razpredelnici ni ovrednotenih odstotkov vseh izvajalcev športnih programov (manjka 
odstotek razdelitve mase sredstev za program delovanja društev in promocijske športne 
prireditve). 
 
SKLEP 6: Nadzorni odbor predlaga vsebinski popravek razdelitve sredstev iz skupne 
mase vsem izvajalcem športnih programov, vključno z dejavnostmi VII. in VIII., in šele 
nato sprejetje letnega programa športa v Občini Šmartno pri Litiji za leto 2013. 
 
Pri sedmi točki dnevnega reda 17. redne seje Občinskega sveta je uvod podal Jože Perme. 
Nato so razpravljali vsi prisotni člani odbora. 
 
 
 



Predsedujoči je v zvezi s to točko dnevnega reda Občinskega sveta dal na glasovanje naslednji 
predlog sklepa: 
SKLEP 7: Nadzorni odbor daje pobudo županu in Občinskemu svetu, da zahteva od 
prosilca znižanja najemnine, da vlogo dopolni v smeri podrobnega prikaza poslovnih 
rezultatov v letu 2012 in naj se vloga obravnava, ko bo dopolnjena. 
 
K osmi točki dnevnega reda 17. redne seje Občinskega sveta je uvod podal Jože Perme. 
Razpravljal je Tomaž Gradišek. 
 
Predsedujoči je v zvezi z osmo točko dnevnega reda Občinskega sveta dal na glasovanje 
naslednji predlog sklepa: 
SKLEP 8: Nadzorni odbor se je seznanil s Posamičnim programom razpolaganja s 
stvarnim premoženjem in pri prvi točki vztraja pri realizaciji sklepov Nadzornega 
odbora sprejetih na 8. redni seji Nadzornega odbora, dne 10.10.2011, sklep 1 in 2, pod 2. 
točko dnevnega reda Nadzornega odbora pri obravnavi 4. točke dnevnega reda 
Občinskega sveta, ter 15. redni seje Nadzornega odbora, dne 18.6. 2012, sklep 4 in 5, pod 
2. točko dnevnega reda Nadzornega odbora pri obravnavi 3. točke dnevnega reda 
Občinskega sveta. 
 
Ob glasovanju sklepov št. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 in 8 so bili prisotni 4 člani odbora. 
Sklepi so bili sprejeti s 4 glasovi »za« in 0 glasov »proti«. 
 
 
Ad 3) Obravnava in sprejem poročila o delu Nadzornega odbora Občine Šmartno pri 

Litiji za leto 2012 
 
Predsednik Nadzornega odbora Jože Perme je prebral poročilo o delu Nadzornega odbora 
Občine Šmartno pri Litiji za leto 2012, kot ga bo predstavil na seji Občinskega sveta. Na 
poročilo ni bilo pripomb. 
 
V zvezi s tem je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
SKLEP: Nadzorni odbor sprejme poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Šmartno 
pri Litiji za leto 2012. 
 
Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani odbora. 
Sklep je bil sprejet s 4 glasovi »za« in 0 glasov »proti«. 
 
 
Ad 4) Zaključek in sprejem sklepov v zvezi s pregledom letnih poročil športnih društev, 

prejemnikov finančnih sredstev občinskega proračuna Občine Šmartno pri Litiji 
za leto 2011 

 
Uvod v to točko je podal Jože Perme. Nato je Milena Mrzel predstavila dopolnitev poročila 
ŠD Šmartno. Nadzorni odbor ugotavlja, da je bilo poročilo ŠD Šmartno z dodatnimi 
obrazložitvami primerno in da je delo ter finančno poslovanje v letu 2011 potekalo 
racionalno, smotrno, namensko in gospodarno, nezakonitosti pa niso bile ugotovljene. 
 
 
Ad 5) Razno 
 
Najprej je pod točko razno Tomaž Gradišek razpravljal glede dopisa oziroma odgovora 
župana glede sofinanciranj stroškov odlaganja komunalnih odpadkov v Občini Šmartno pri 
Litiji. Na to temo so nato razpravljali Jože Perme, Tomaž Gradišek in Friderik Dacar. Glede 



na nasprotujoča si mnenja iz dopisa občine in razprave Tomaža Gradiška je predsedujoči  
Gradiška zadolžil, da naj do naslednje seje pripravi natančno poročilo glede stroškov v zvezi s 
komunalnimi odpadki v občini Šmartno pri Litiji. 
 
Nato je Tomaž Gradišek še prebral program dela v zvezi z nadzorom investicije v 
stanovanjski kompleks na Grmačah. Razpravljala sta Jože Perme in Tomaž Gradišek. 
 
V zvezi s tem je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
SKLEP: Nadzorni odbor sprejme program dela skupine za pregled celotne 
dokumentacije, v katerem je okvirno 8 točk posameznih pregledov. Delo oziroma 
pregled dokumentacije se bo pričel v 1. ali 2. tednu februarja v dogovoru med vodjo 
skupine in Andrejo Leskovšek kot skrbnico projekta. 
 
Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani odbora. 
Sklep je bil sprejet s 4 glasovi »za« in 0 glasov »proti«. 
 
V nadaljevanju je Jože Perme dejal, da je potrebno za bodoče preglede Nadzornega odbora 
vedno pripraviti celotno dokumentacijo, ki se nanaša na posamezen pregled. Nato je prebral 
še pobudo svetnice, dano na seji Občinskega sveta, glede pregleda dokumentacije za grad 
Bogenšperk ter svoj odgovor, podan na sami seji.  
 
V nadaljevanju je Tomaž Gradišek razpravljal še glede ostalih poročil župana, predvsem 
odgovora v zvezi z RD Šmartno. Razpravljali so Jože Perme, Tomaž Gradišek in Friderik 
Dacar. Poleg tega je Tomaž Gradišek zahteval (na listu papirja) končno ceno za ŠD Pungrt, z 
vključenim ustreznim proporcionalnim delom obresti.  
 
 
Seja se je zaključila ob 2030 uri. 
 
Zapisal:                Predsednik  
Matej Adamič         Nadzornega odbora: 
                                 Jože Perme 


