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

ki je bila v sredo 26.2.2014 ob 1800 uri 
v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji. 

 
Prisotni člani odbora: Jože Perme, Friderik Dacar, France Logonder, Milena Mrzel 
Odsotni člani odbora: Tomaž Gradišek 
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 28. redne seje z dne 28.1.2014, 
2. Obravnava gradiva za 22. redno sejo Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji, 
3. Seznanitev in sprejem poročila o delu Nadzornega odbora Občine Šmartno pri 

Litiji za leto 2013, 
4. 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 28. redne seje z dne 28.1.2014 
 
Predsednik Nadzornega odbora Jože Perme je povzel skrajšani zapisnik 28. redne seje, na 
katerega ni bilo pripomb. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje zapisnik 28. redne seje z dne 28.1.2014. 
 
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 22. redno sejo Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji 
 
Pod to točko dnevnega reda je uvod k tretji točki dnevnega reda 22. redne seje Občinskega 
sveta podal Matej Adamič. Na to temo so nato razpravljali vsi prisotni člani odbora, dodatna 
pojasnila pa je podal Matej Adamič. 
 
Po razpravi je predsedujoči v zvezi s tretjo točko dnevnega reda Občinskega sveta dal na 
glasovanje naslednji predlog sklepa: 
SKLEP 1: Nadzorni odbor se je seznanil in razpravljal glede predvidenih 
prerazporeditev finančnih sredstev v Odloku o rebalansu proračuna Občine Šmartno 
pri Litiji za leto 2014 – skrajšani postopek in se strinja, da ga Občinski svet sprejme v 
predlagani vsebini.  
 
Pri drugi točki dnevnega reda 22. redne seje Občinskega sveta je uvod podal Jože Perme. 
Razprave ni bilo. 
 



Predsedujoči je v zvezi z drugo točko dnevnega reda Občinskega sveta dal na glasovanje 
naslednji predlog sklepa: 
SKLEP 2: Nadzorni odbor se je seznanil s Pravilnikom o dodeljevanju enkratnih 
izrednih denarnih pomoči v Občini Šmartno pri Litiji in se strinja, da ga Občinski svet 
sprejme v predlagani vsebini. 
 
K četrti točki dnevnega reda 22. redne seje Občinskega sveta je uvod podal Jože Perme. 
Razprave 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 spremembah in dopolnitvah 
Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja »Dom Tisje« 
- drugo branje in se strinja, da ga Občinski svet sprejme v predlagani vsebini. 
 
Pri peti točki dnevnega reda 22. redne seje Občinskega sveta je uvod podal Jože Perme. 
Razprave ni bilo. 
 
V zvezi s to točko dnevnega reda Občinskega sveta je predsedujoči dal na glasovanje 
naslednji predlog sklepa: 
SKLEP 4: Nadzorni odbor se je seznanil z Odlokom o programu opremljanja stavbnih 
zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Šmartno pri 
Litiji  - drugo branje in se strinja, da ga Občinski svet sprejme v predlagani vsebini. 
 
Pri šesti točki dnevnega reda 22. redne seje Občinskega sveta je uvod podal Jože Perme. 
Razprave ni bilo. 
 
V zvezi s to točko dnevnega reda Občinskega sveta je predsedujoči dal na glasovanje 
naslednji predlog sklepa: 
SKLEP 5: Nadzorni odbor se je seznanil z Letnim program športa Občine Šmartno pri 
Litiji za leto 2014 in se strinja, da ga Občinski svet sprejme v predlagani vsebini. 
 
K sedmi točki dnevnega reda 22. redne seje Občinskega sveta je uvod podal Jože Perme. 
Razprave ni bilo. 
 
Predsedujoči je v zvezi s sedmo točko dnevnega reda Občinskega sveta dal na glasovanje 
naslednji predlog sklepa: 
SKLEP 6: Nadzorni odbor se je seznanil s Sklepom o določitvi javne infrastrukture na 
področju kulture v Občini Šmartno pri Litiji in se strinja, da ga Občinski svet sprejme v 
predlagani vsebini. 
 
K osmi točki dnevnega reda 22. redne seje Občinskega sveta je uvod podal Jože Perme. 
Razprave ni bilo. 
 
Predsedujoči je v zvezi z osmo točko dnevnega reda Občinskega sveta dal na glasovanje 
naslednji predlog sklepa: 
SKLEP 7: 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 4 člani odbora. 
Sklepi so bili sprejeti s 4 glasovi »za« in 0 glasov »proti«. 
 
 



Ad 3) Seznanitev in sprejem poročila o delu Nadzornega odbora Občine Šmartno pri 
Litiji za leto 2013 

 
Pod to točko dnevnega reda je poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Šmartno pri Litiji 
za leto 2013 prebral Jože Perme. 
 
Po predstavitvi poročila je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
SKLEP: Nadzorni odbor sprejme poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Šmartno 
pri Litiji za leto 2013. 
 
Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani odbora. 
Sklep je bil sprejet s 4 glasovi »za« in 0 glasov »proti«. 
 
 
Ad 4) Razno 
 
Pod točko razno je Jože Perme, da se poročila glede finančnih načrtov javnih zavodov in 
javnih podjetij pregledajo na naslednji seji. Prav tako se na naslednji seji člani Nadzornega 
odbora dogovorijo glede pregleda letnih poročil izbranih društev. 
 
France Logonder je razpravljal glede navodila za pripravo finančnega načrta javnim zavodom 
ter posredovanim finančnim načrtom Gasilske zveze Šmartno. Pojasnilo je podal Matej 
Adamič. 
 
Na koncu je Jože Perme razpravljal še v zvezi s sodelovanjem Nadzornega odbora z občinsko 
upravo in županom. 
 
 
Seja se je zaključila ob 1905 uri. 
 
Zapisal:            Predsednik Nadzornega odbora: 
mag. Matej Adamič             Jože Perme, l.r. 


