
SKRAJŠANI ZAPISNIK 

3. redne seje NADZORNEGA ODBORA Občine Šmartno pri Litiji, 

ki je bila v ponedeljek 7.2.2011 ob 18.00 uri 

v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji. 

 
Prisotni člani odbora: Milena Mrzel, Mateja Volk Mandelj, France Logonder, Jože Perme 

Odsotni člani odbora: Tomaž Gradišek 

Ostali prisotni: Matej Adamič, Tatjana Martinčič Poglajen 
 

 

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. Seznanitev s Poročilom o delu Nadzornega odbora v mandatu od 2007 do 2010 

2. Potrditev zapisnika 2. redne seje z dne 21.12.2010 

3. Obravnava gradiva za 5. redno sejo Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji 

4. Obravnava osnutka Poslovnika Nadzornega odbora Občine Šmartno pri Litiji 

5. Imenovanje namestnika predsednika Nadzornega odbora 

6. Razno 
 

Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani odbora. 

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

 

 

Ad 1) Seznanitev s Poročilom o delu Nadzornega odbora v mandatu od 2007 do 2010 

 

Uvod je podal Jože Perme, ki je prebral Poročilo o delu Nadzornega odbora v mandatu od 

2007 do 2010. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

SKLEP: Nadzorni odbor sprejema kot informacijo Poročilo o delu Nadzornega odbora 

v mandatnem obdobju 2007 – 2010. 
 

Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani odbora. 

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

 

 

Ad 2) Potrditev zapisnika 2. redne seje z dne 21.12.2010 

 

Zapisnik je povzel Jože Perme. Na zapisnik ni bilo podanih pripomb. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje zapisnik 2. redne seje z dne 21.12.2010. 
 

Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani odbora. 

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

 

 

Ad 3) Obravnava gradiva za 5. redno sejo Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji 
 

Uvod v to točko dnevnega reda je podal Jože Perme. 



 

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 vsebino Odloka o občinskem podrobnem 

prostorskem načrtu za območje urejanja Šmartno jug 2. del in se strinja, da ga Občinski 

svet sprejme, kot predlog za prvo branje. 

 

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

naslednji predlog sklepa: 

SKLEP 2: Nadzorni odbor se je seznanil z vsebino Odloka o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in 

merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Šmartno pri Litiji in se 

strinja, da ga Občinski svet sprejme, kot predlog za prvo branje. 
 

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

naslednji predlog sklepa: 

SKLEP 3: Nadzorni odbor se je seznanil z vsebino Tehničnega popravka Odloka o 

občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega pomena za 

obvoznico Šmartno pri Litiji na cesti R2-416 – odsek 1346 in 1347 in se strinja, da 

Občinski svet sprejme to spremembo oz. tehnični popravek.. 
 

K peti točki dnevnega reda 5. redne seje Občinskega sveta je uvodno obrazložitev zaključnega 

računa podala Tatjana Martinčič Poglajen. Na to točko je razpravljal Jože Perme. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

SKLEP 4: Nadzorni odbor predlaga Občinskemu svetu Občine Šmartno pri Litiji, da 

sprejme Zaključni račun proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2009 in 

Inventurno poročilo Občine Šmartno pri Litiji za leto 2009. 

 

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

naslednji predlog sklepa: 

SKLEP 5: Nadzorni odbor se je seznanil z vsebino Letnega programa športa Občine 

Šmartno pri Litiji za leto 2011 se strinja, da ga Občinski svet sprejme. 

 

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

naslednji predlog sklepa: 

SKLEP 6: Nadzorni odbor se je seznanil z vsebino Programa dela na področju varstva 

pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Šmartno pri Litiji za leto 2011 in se 

strinja, da ga Občinski svet sprejme. 

 

Pri osmi točki dnevnega reda 5. redne seje Občinskega sveta je razpravljal Jože Perme. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

SKLEP 7: Nadzorni odbor Občinskemu svetu Občine Šmartno pri Litiji daje pobudo, 

da se obe vlogi prosilcev dopolnita, predvsem v smeri poslovnih rezultatov 2009 in 2010 

in naj se vlogi obravnavata, ko bosta dopolnjeni. 

 

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

naslednji predlog sklepa: 

SKLEP 8: Nadzorni odbor se je seznanil z vsebino Posamičnega programa razpolaganja 

s stvarnim premoženjem Občine Šmartno pri Litiji in se strinja, da ga Občinski svet 

sprejme. 

 



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

naslednji predlog sklepa: 

SKLEP 9: 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, 6, 7, 8 in 9 so bili sprejeti s 4 glasovi »za« in 0 glasov »proti«. 

 

 

Ad 4) Obravnava osnutka Poslovnika Nadzornega odbora Občine Šmartno pri Litiji 
 

Predstavitev osnutka Poslovnika Nadzornega odbora Občine Šmartno pri Litiji je podal Jože 

Perme.  

 

 

Ad 5) Imenovanje namestnika predsednika Nadzornega odbora 
 

Uvod k tej točki dnevnega reda je podal Jože Perme, ki je za namestnico predsednika 

Nadzornega odbora predlagal Mileno Mrzel. Razprave ni bilo. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

SKLEP: Nadzorni odbor imenuje za namestnico predsednika Nadzornega odbora 

Občine Šmartno pri Litiji Mileno Mrzel. 

  

Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani odbora. 

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

 

 

Ad 6) Razno 

 

Pod točko razno so razpravljali: Jože Perme, France Logonder in Milena Mrzel. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

SKLEP 1: Pravna služba naj do naslednje seje pripravi pisne odgovore na sklep iz 2. 

redne seje Nadzornega odbora v zvezi z odprtimi pravnimi zadevami Občine Šmartno 

pri Litiji, predvsem naj se obrazložijo odprte zadeve v smislu v kakšni fazi so vsi ti 

pravni postopki in kakšne so možne rešitve. Po potrebi se bo na sejo Nadzornega odbora 

povabilo pravnika Jurija Klepca, da pride te zadeve obrazložiti. 

 

Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani odbora. 

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

 

Predsedujoči je dal na glasovanje tudi naslednji predlog sklepa: 

SKLEP 2: Občinska uprava naj do naslednje seje Nadzornega odbora pripravi finančne 

načrte javnih podjetji in javnih zavodov, ki so jih posredovali občini za pripravo 

proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2011. 

 

Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani odbora. 

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

 

 

Seja je bila zaključena ob 19.05 uri. 



 

                 Predsednik  

Zapisal:         Nadzornega odbora: 

Matej Adamič                              Jože Perme, l.r. 


