
SKRAJŠANI ZAPISNIK 

4. redne seje NADZORNEGA ODBORA Občine Šmartno pri Litiji, 

ki je bila v ponedeljek 21.3.2011 ob 18.00 uri 

v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji. 

 
Prisotni člani odbora: Milena Mrzel, Tomaž Gradišek, France Logonder (od 18.25 ure dalje), 

Jože Perme 

Opravičeno odsotni člani odbora: Mateja Volk Mandelj 

Ostali prisotni: Matej Adamič, Jurij Klepec, župan Milan Izlakar 
 

 

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

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

Predlagal je naslednji dnevni red: 
 

1. Potrditev zapisnika 3. redne seje z dne 7.2.2011 

2. Seznanitev in obravnava odprtih pravnih zadev 

3. Sprejem poslovnika Nadzornega odbora 

4. Obravnava finančnih načrtov javnih podjetij in javnih zavodov za proračun 2011 

5. Obravnava gradiva za 6. redno sejo Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji 

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 3. redne seje z dne 7.2.2011 

 

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

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje zapisnik 3. redne seje z dne 7.2.2011. 
 

Ob glasovanju so bili prisotni 3 člani odbora. 

Sklep je bil sprejet s 3 glasovi »za« in 0 glasov »proti«. 

 

 

Ad 2) Seznanitev in obravnava odprtih pravnih zadev 
 

Predstavitev je podal Jurij Klepec, pojasnila pa je dodal tudi župan Milan Izlakar. 

 

Razpravljali so Jože Perme, župan Milan Izlakar, Tomaž Gradišek in Milena Mrzel. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednja predloga sklepov: 

SKLEP 1: Nadzorni odbor sprejme kot informacijo poročilo o stanju postopkov, ki so 

odprti v pravdnih, izvršilnih in upravnih zadevah. 

 

SKLEP 2: O nadaljnjih potekih postopkov, ki so navedeni v poročilu, naj bi bil 

Nadzorni odbor s strani župana in občinske uprave sproti obveščen v kakšni fazi so 

postopki in kako, se zadeve odvijajo. 
 

Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani odbora. 



Sklepa sta bila sprejeta s 4 glasovi »za« in 0 glasov »proti«. 

 

 

Ad 3) Sprejem poslovnika Nadzornega odbora 

 

Uvod je podal Jože Perme. Razpravljala sta Tomaž Gradišek in Jože Perme. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

SKLEP: Nadzorni odbor sprejema Poslovnik Nadzornega odbora Občine Šmartno pri 

Litiji, z dnem 21.3.2011, ki se objavi v Uradnem listu ter da se pred objavo lektorira in 

slovnično uredi. 

 

Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani odbora. 

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

 

 

Ad 4) Obravnava finančnih načrtov javnih podjetij in javnih zavodov za proračun 2011 
 

Uvod je podal Jože Perme. Razpravljali so France Logonder, Jože Perme in Tomaž Gradišek.  

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

SKLEP: Pripravi in pošlje naj se dopis za vse javne zavode in javna podjetja Občine 

Šmartno pri Litiji, da naj v roku enega meseca oz. do naslednje seje dostavijo sprejete 

finančne načrte. 

 

Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani odbora. 

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

 

 

Ad 5) Obravnava gradiva za 6. redno sejo Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji 
 

Uvod v to točko dnevnega reda je podal Jože Perme. 

 

Pri drugi točki dnevnega reda 6. redne seje Občinskega sveta je uvod podal Jože Perme, 

razpravljal pa je Tomaž Gradišek. 

 

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 oskrbi s pitno vodo v 

Občini Šmartno pri Litiji – predlog za prvo branje in se strinja, da ga Občinski svet 

sprejme v taki obliki kot je predložen. 

 

Pri tretji točki dnevnega reda 6. redne seje Občinskega sveta je uvod podal Jože Perme, 

razpravljali pa so Tomaž Gradišek, France Logonder in Jože Perme. 

 

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 novelacije št. 2 investicijskega 

programa: Izgradnja kanalizacije in centralne čistilne naprave v občinah Litija in 

Šmartno pri Litiji in predlaga, da ga Občinski svet sprejme. 
 

Pri četrti točki dnevnega reda 6. redne seje Občinskega sveta je uvod podal Jože Perme, 

razpravljal pa je Tomaž Gradišek. 



 

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 soglasja k ceni socialno varstvene 

storitve pomoč na domu, ki jo izvaja CSD Litija in se strinja, da Občinski svet sprejme 

vse tri predloge, ki so navedeni v gradivu. 
 

K šesti točki dnevnega reda 6. redne seje Občinskega sveta je uvod podal Jože Perme. 

Razpravljal je Tomaž Gradišek. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

SKLEP 4: Nadzorni odbor se je seznanil z vsebino predlagane pogodbe, v obliki 

pogodbe namesto razlastitve, in se strinja naj Občinski svet sprejme predlagano vsebino, 

da se ta zadeva reši, če so sredstva zagotovljena. 

 

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

člani odbora. 

Sklepi št. 1, 2, 3 in 4 so bili sprejeti s 4 glasovi »za« in 0 glasov »proti«. 

 

 

Ad 6) Razno 

 

Pod točko razno ni bilo razprave. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 19.30 uri. 

 

 

Zapisal:                Predsednik  

Matej Adamič         Nadzornega odbora: 

                               Jože Perme, l.r. 


