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

ki je bila v sredo 27.11.2013 ob 1800 uri 
v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji. 

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

1. Potrditev zapisnika 25. redne seje z dne 21.10.2013, 
2. Obravnava gradiva za 20. redno sejo Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji 
3. Seznanitev in obravnava pregledov letnih poročil za leto 2012 humanitarnih 

društev in društev, ki delujejo z mladino, 
4. Seznanitev in obravnava odgovorov občine v zvezi z zahtevami oziroma dopisi 

Nadzornega odbora, 
5. Seznanitev z informacijo glede poteka pregleda dokumentacije stanovanjskega 

kompleksa Grmače, 
6. Razno. 

 
Ob glasovanju so bili prisotni 3 člani odbora. 
Dnevni red je bil sprejet s 3 glasovi »za« in 0 glasov »proti«. 
 
 
Ad 1) Potrditev zapisnika 25. redne seje z dne 21.10.2013 
 
Predsednik Nadzornega odbora Jože Perme je povzel skrajšani zapisnik 25. redne seje, na 
katerega ni bilo pripomb. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje zapisnik 25. redne seje z dne 21.10.2013. 
 
Ob glasovanju so bili prisotni 3 člani odbora. 
Sklep je bil sprejet s 3 glasovi »za« in 0 glasov »proti«. 
 
 
Ad 2) Obravnava gradiva za 20. redno sejo Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji 
 
Uvod v to točko dnevnega reda je podal Jože Perme.  
 
Pod drugo točko dnevnega reda 20. redne seje Občinskega sveta je predstavitev predloga 
proračuna za leto 2014 podal Matej Adamič. Razpravljali so vsi prisotni člani odbora. 
Pojasnila pa sta podala Matej Adamič in Karmen Sadar. 
 
Predsedujoči je v zvezi z drugo točko dnevnega reda Občinskega sveta dal na glasovanje 
naslednje predloge sklepov: 
SKLEP 1: Iz pregleda in ocene vsebine splošnega dela, posebnega dela, načrta razvojnih 
programov za obdobje 2014-2017 in letnega programa pridobitve in razpolaganja s 
stvarnim in finančnim premoženjem za leto 2014, Nadzorni odbor ocenjuje, da je 



predlog proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2014 – prvo branje na nekaterih 
postavkah pripravljen zelo optimistično - na meji realnosti, kar posledično pomeni, da je 
njegova realna uresničitev lahko tudi vprašljiva. Potrditev omenjene hipotetične 
napovedi NO se izkazuje tudi v realizaciji izvajanja proračuna in rebalansa proračuna 
za leto 2013. 
 
SKLEP 2: Nadzorni odbor ocenjuje, da je predlog proračuna Občine Šmartno pri Litiji 
za leto 2014 – prvo branje v velikem razkoraku med prihodkovno in odhodkovno 
stranjo, kar lahko povzroči tveganje za likvidnostno stanje občinskega proračuna. 
 
SKLEP 3: Vprašljivost realnosti uresničitve proračuna za leto 2014 se odraža predvsem 
na prihodkovni strani na kapitalskih prihodkih od prodaje stavbnih zemljišč in 
poslovnih objektov, nekaterih nedavčnih prihodkih predvsem pa pri davkih na 
premoženje v sklopu nadomestil uporabe stavbnega zemljišča pravnih in fizičnih oseb 
ter davka na nepremičnine. 
 
SKLEP 4: Nadzorni odbor tudi ocenjuje, da bo realizacija proračuna občine za leto 
2014 otežena in težko uresničljiva tudi zaradi morebitne zavrnitve soglasja najema 
kredita s strani Ministrstva za finance ali kake banke, kajti celotni znesek najetih 
kreditov občine je tik pred zgornjim limitom možnega zadolževanja občine. 
 
SKLEP 5: Nadzorni odbor predlaga Občinskemu svetu, da župan oziroma občinska 
uprava za drugo branje predloga proračuna za leto 2014 izdelajo preglednico vseh 
aktualnih in predvidenih najetih kreditov, iz katere bo razvidno pričetek, doba najema, 
obrestna mera najema, obročni amortizacijski načrt z letno zapadlostjo kreditnih 
obveznosti do končnega poplačila vseh kreditnih obveznosti (glavnice in obresti). 
 
SKLEP 6: Glede na ugotovljena dejstva in oceno stanja, kjer se predvideva tudi še 
dodatno zmanjšanje javno finančnih sredstev in poslabšanje gospodarskih in finančnih 
razmer v državi, je realizacijo sprejetega proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 
2014 potrebno sprotno spremljati in po potrebi pravočasno pripraviti rebalans 
občinskega proračuna. 
  
SKLEP 7: Nadzorni odbor predlaga Občinskemu svetu Občine Šmartno pri Litiji, da ob 
upoštevanju naštetih ugotovitev NO, sprejme Odlok o proračunu Občine Šmartno pri 
Litiji za leto 2014  – prvo branje, enako velja tudi za sprejem Letnega programa 
pridobitve in razpolaganja s stvarnim in finančnim premoženjem občine za leto 2014 kot 
zakonsko podlago za porabo javnofinančnih sredstev in nemoteno izvajanje občinskega 
proračuna za prihodnje leto. 
 
Pri tretji točki dnevnega reda 20. redne seje Občinskega sveta je uvod podal Jože Perme. 
Razpravljal je France Logonder. 
 
Predsedujoči je v zvezi s tretjo točko dnevnega reda Občinskega sveta dal na glasovanje 
naslednji predlog sklepa: 
SKLEP 8: Nadzorni odbor se je seznanil z Odlokom o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja »Dom Tisje« 
– prvo branje in se strinja, da ga Občinski svet sprejme v predlagani vsebini. 
 
K četrti točki dnevnega reda 20. redne seje Občinskega sveta je uvod podal Jože Perme. 
Razpravljal je France Logonder. 
 



Predsedujoči je v zvezi s četrto točko dnevnega reda Občinskega sveta dal na glasovanje 
naslednji predlog sklepa: 
SKLEP 9: Nadzorni odbor se je seznanil z Izvedbenim programom zimske službe za 
sezono 2013/2014 in se strinja, da ga Občinski svet sprejme v predlagani vsebini. 
 
Pri peti točki dnevnega reda 20. redne seje Občinskega sveta je uvod podal Jože Perme. 
Razpravljal je France Logonder. 
 
V zvezi s to točko dnevnega reda Občinskega sveta je predsedujoči dal na glasovanje 
naslednji predlog sklepa: 
SKLEP 10: Nadzorni odbor se je seznanil s Posamičnim programom razpolaganja s 
stvarnim premoženjem in se strinja, da ga Občinski svet sprejme v predlagani vsebini. 
 
Ob glasovanju pri vseh sklepih pod to točko dnevnega reda so bili prisotni 3 člani odbora. 
Sklepi so bili sprejeti s 3 glasovi »za« in 0 glasov »proti«. 
 
 
Ad 3) Seznanitev in obravnava pregledov letnih poročil za leto 2012 humanitarnih 

društev in društev, ki delujejo z mladino 
 
Uvod v to točko dnevnega reda je podal Jože Perme.  
 
Ker je bil Tomaž Gradišek, ki svojih poročil še ni predstavil, odsoten, je predsedujoči to točko 
dnevnega reda prestavil na naslednjo sejo. 
 
 
Ad 4) Seznanitev in obravnava odgovorov občine v zvezi z zahtevami oziroma dopisi 

Nadzornega odbora 
 
V zvezi z otroškim igriščem in dopolnitvijo odgovora s strani podjetja Aping-AS je 
razpravljal Jože Perme. Razpravljala sta še France Logonder in Friderik Dacar, pojasnila pa je 
podala Karmen Sadar. Jože Perme je dejal, da bosta z Mileno Mrzel še enkrat pregledala 
dokumentacijo izgradnje otroškega igrišča za razjasnitev še nekaterih odprtih vprašanj. 
 
Glede prejetega odgovora občinske uprave v zvezi s pogodbo Občine Šmartno pri Litiji s 
Krzneno galanterijo Fredi, Alfred Bučar s.p. je uvod podal Jože Perme. Na to temo so nato 
razpravljali vsi prisotni člani odbora. Pojasnila sta podala Karmen Sadar in Matej Adamič. 
 
Na koncu je Jože Perme razpravljal še glede prejete pobude, ki jo je na seji Občinskega sveta 
podala svetnica. Nekatera pojasnila v zvezi s tem je podala Karmen Sadar. 
Nato je Jože Perme dejal, da naj občinska uprava Nadzornemu odboru za pregled pripravi vse 
podpisane najemne pogodbe za poslovni prostor Javnega zavoda Bogenšperk.  
 
 
Ad 5) Seznanitev z informacijo glede poteka pregleda dokumentacije stanovanjskega 

kompleksa Grmače 
 
Predsedujoči je dejal, da se bo ta točka dnevnega reda ter obravnava prejetega dopisa s strani 
občinske uprave glede dopolnitve odgovora v zvezi s stanovanjskim kompleksom Grmače 
obravnavala naslednjič, ker ni vodje skupine, ki vodi ta pregled, Tomaža Gradiška. 
Razpravljala sta France Logonder in Jože Perme. 
 
 



Ad 6) Razno 
 
Pod točko razno ni bilo razprave. 
 
 
Seja se je zaključila ob 1945 uri. 
 
Zapisal:            Predsednik Nadzornega odbora: 
mag. Matej Adamič             Jože Perme, l.r. 


