
SKRAJŠANI ZAPISNIK 

2. redne seje NADZORNEGA ODBORA Občine Šmartno pri Litiji, 

ki je bila v torek 21.12.2010 ob 18.00 uri 

v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji. 

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

Odsotni člani odbora: Milena Mrzel 

Ostali prisotni: župan Milan Izlakar, Karmen Sadar, Matej Adamič  
 

 

Sejo je vodil predsednik Nadzornega odbora g. Jože Perme. V uvodu je pozdravil prisotne in 

ugotovil sklepčnost odbora. Prisotni so bili štirje člani odbora in odbor je bil sklepčen. 
 

Predlagal je naslednji dnevni red: 
 

1. Potrditev zapisnika 1. redne seje z dne 29.11.2010 

2. Seznanitev Nadzornega odbora z odprtimi zadevami iz preteklih let 

3. Obravnava gradiva za 4. redno sejo Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji 

4. Odlok o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2011 – drugo 

branje 

5. Obravnava in sprejem programa dela Nadzornega odbora za leto 2011 

6. Imenovanje namestnika predsednika Nadzornega odbora 

7. Razno 
 

Predsednik odbora je zaradi vsebinskih razlogov predlagal združitev tretje in četrte točke dnevnega 

reda v eno samo točko. Tako je dal na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda: 

 

1. Potrditev zapisnika 1. redne seje z dne 29.11.2010 

2. Seznanitev Nadzornega odbora z odprtimi zadevami iz preteklih let 

3. Obravnava gradiva za 4. redno sejo Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji 

4. Obravnava in sprejem programa dela Nadzornega odbora za leto 2011 

5. Imenovanje namestnika predsednika Nadzornega odbora 

6. Razno 
 

Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani odbora. 

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

 

 

Ad 1) Potrditev zapisnika 1. redne seje z dne 29.11.2010 

 

Na zapisnik ni bilo podanih pripomb. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje zapisnik 1. redne seje z dne 29.11.2010. 
 

Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani odbora. 

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

 

 

Ad 2) Seznanitev Nadzornega odbora z odprtimi zadevami iz preteklih let 
 

Uvod v obrazložitev odprtih zadev finančne narave iz preteklih let je podal župan Milan 

Izlakar, nadaljevala pa sta Matej Adamič ter Karmen Sadar. Razpravo glede odprtih pravnih 



zadev občine je pričel župan Milan Izlakar, v razpravo pa se je s pojasnili vključevala tudi 

Karmen Sadar. 

 

Od članov Nadzornega odbora so razpravljali Jože Perme, Tomaž Gradišek, France Logonder. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

SKLEP: Nadzorni odbor sprejema sklep, da naj pravna služba oz. pravnik s pomočjo 

prejšnjega pravnika preuči vse odprte zadeve po pravni liniji in da se ugotovi, kakšne so 

možnosti, da se te zadeve v čim krajšem možnem roku zaključijo oz. da se predvidi, 

kakšen je možen izhod iz teh pravnih zadev. O tem naj se poroča Nadzornemu odboru. 
 

Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani odbora. 

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

 

 

Ad 3) Obravnava gradiva za 4. redno sejo Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji 
 

Predsedujoči je v zvezi z drugo točko dnevnega reda Občinskega sveta dal na glasovanje 

naslednji predlog sklepa: 

SKLEP 1: Nadzorni odbor se je seznanil s predlaganim odlokom o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna Šola Šmartno – predlog za 

skrajšan postopek in se strinja, da ga Občinski svet sprejme. 

 

K tretji točki dnevnega reda 4. redne seje Občinskega sveta je uvodno obrazložitev podal 

župan Milan Izlakar, nadaljeval pa Matej Adamič. 

 

Razpravljali so France Logonder, Tomaž Gradišek, Jože Perme in Mateja Volk Mandelj. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

SKLEP 2: Nadzorni odbor predlaga Občinskemu svetu Občine Šmartno pri Litiji, da 

sprejme Odlok o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2011 in pri 

tem upošteva vsebino sklepa, ki ga je Nadzorni odbor sprejel za predlog proračuna za 

leto 2011 v prvem branju. 

 

Pri četrti točki dnevnega reda 4. redne seje Občinskega sveta je razpravljal Tomaž Gradišek, 

pojasnilo pa je dala Karmen Sadar. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

SKLEP 3: Nadzorni odbor se je seznanil s predlogom Odloka o ustanovitvi organa 

skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dol pri Ljubljani, 

Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji« in se strinja z njegovim sprejemom. 

 

Predsedujoči je glede pete točke dnevnega reda Občinskega sveta dal na glasovanje naslednji 

predlog sklepa: 

SKLEP 4: Nadzorni odbor se je seznanil s sklepom o vrednosti točke za izračun 

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Šmartno pri Litiji za 

leto 2011 in se strinja z njegovim sprejemom. 

 

Predsedujoči je po kratki predstavitvi šeste točke dnevnega reda Občinskega sveta dal na 

glasovanje naslednji predlog sklepa: 

SKLEP 5: Nadzorni odbor se je seznanil s predlogom dodelitve nepovratnih sredstev kot 

pomoči za potrebe sanacije posledic škod po poplavah med 16. in 20. septembrom 2010 

in se strinja z njegovim sprejemom. 



 

V zvezi s sklepi o prerazporeditvah sredstev v Odloku o rebalansu proračuna Občine Šmartno 

pri Litiji za leto 2010 je razpravljal Tomaž Gradišek in Jože Perme. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

SKLEP 6: Nadzorni odbor se je seznanil s prerazporeditvami sredstev v Odloku o 

rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2010. 

 

Ob glasovanju sklepov pod tretjo točko dnevnega reda Nadzornega odbora so bili prisotni 4 

člani odbora. 

Sklepi št. 1,2,3,4,5 in 6 so bili sprejeti s štirimi glasovi »za« in nič glasov »proti«. 

 

 

Ad 4) Obravnava in sprejem programa dela Nadzornega odbora za leto 2011 
 

Uvodno predstavitev glede programa dela Nadzornega odbora za leto 2011 je podal Jože 

Perme. Razpravljala so France Logonder, Tomaž Gradišek in Jože Perme. V razpravo se je 

vključila tudi Karmen Sadar. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

SKLEP: Nadzorni odbor sprejema program dela Nadzornega odbora Občine Šmartno 

pri Litiji za leto 2011. 

 

Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani odbora. 

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

 

 

Ad 5) Imenovanje namestnika predsednika Nadzornega odbora 
 

Uvod je podal predsedujoči, ki je predlagal, da se zaradi odsotnosti članice Milene Mrzel, kot 

morebitne kandidatke za mesto namestnice predsednika Nadzornega odbora, obravnava te 

točke dnevnega reda preloži na naslednjo sejo Nadzornega odbora. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

SKLEP: Nadzorni odbor bo točko dnevnega reda glede imenovanja predsednika 

Nadzornega odbora obravnaval na naslednji seji Nadzornega odbora. 

 

Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani odbora. 

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

 

 

Ad 6) Razno 

 

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

Volk Mandelj. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 19.45 uri. 

 

                 Predsednik  

Zapisal:         Nadzornega odbora: 

Matej Adamič                             Jože Perme, l.r. 

 


