
POROČILO O DELU 

5. redne seje NADZORNEGA ODBORA Občine Šmartno pri Litiji, 

ki je bila v torek 10.5.2011 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, župan Milan Izlakar 
 

 

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 4. redne seje z dne 21.3.2011 

2. Pregled poročil osnutkov in sprejetih finančnih načrtov javnih podjetij in 

zavodov Občine Šmartno pri Litiji za leto 2011 

3. Obravnava gradiva za 7. redno sejo Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji 

4. Razno 
 

Predsednik odbora je predlagal, da se druga in tretja točka dnevnega reda zamenjata, tako da 

je brez drugih pripomb dal na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda: 
 

1. Potrditev zapisnika 4. redne seje z dne 21.3.2011 

2. Obravnava gradiva za 7. redno sejo Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji 

3. Pregled poročil osnutkov in sprejetih finančnih načrtov javnih podjetij in 

zavodov Občine Šmartno pri Litiji za leto 2011 

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 4. redne seje z dne 21.3.2011 

 

Zapisnik 4. redne seje Nadzornega odbora je povzel Jože Perme. Na zapisnik je podal 

pripombo, da naj se pri drugem sklepu druge točke dnevnega reda besedilo za drugo vejico 

spremeni iz »…naj bi bil Nadzorni odbor…« v »…naj bo Nadzorni odbor…«. Glede na 

magnetogram seje, pripomba ni upravičena, saj je bil na seji sprejet sklep v obliki, kot je 

zapisano na zapisniku. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje zapisnik 4. redne seje z dne 21.3.2011. 
 

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 7. redno sejo Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji 
 

Uvod v to točko dnevnega reda je podal Jože Perme. 

 



Pri drugi točki dnevnega reda 7. redne seje Občinskega sveta je uvod podal Jože Perme, 

razpravljal pa je župan Milan Izlakar, Jože Perme, Milena Mrzel in France Logonder. 

 

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 drugo branje in se strinja, da ga Občinski svet 

sprejme v priloženi vsebini. 
 

Pri tretji točki dnevnega reda 7. redne seje Občinskega sveta je uvodno besedo podal župan 

Milan Izlakar, nadaljeval pa Matej Adamič. Razpravljal je Jože Perme. 

 

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

naslednji predlog sklepa: 

SKLEP 2: Nadzorni odbor se je seznanil z vsebino Odloka o rebalansu proračuna 

Občine Šmartno pri Litiji za leto 2011 – skrajšani postopek in se strinja, da ga Občinski 

svet sprejme v vsebini, ki je predložena. 

 

SKLEP 3: Nadzorni odbor poziva župana in občinsko upravo, da pripravijo poročilo o 

izvajanju proračuna Občine za prvo polletje 2011 in ga uvrstijo na dnevni red ene izmed 

naslednjih sej Občinskega sveta. 
 

K četrti točki dnevnega reda 7. redne seje Občinskega sveta je uvod podal župan Milan 

Izlakar, nato pa so razpravljali še Jože Perme, Milena Mrzel in France Logonder. 

 

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

naslednji predlog sklepa: 

SKLEP 4: Nadzorni odbor se strinja, da Občinski svet sprejme Odlok o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske 

javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganje ostankov 

predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Šmartno pri 

Litiji po skrajšanem postopku. 

 

K peti točki dnevnega reda 7. redne seje Občinskega sveta je predstavitev podal Matej 

Adamič. Razpravljala sta Jože Perme in France Logonder. 

 

Predsedujoči je v zvezi s peto točko dnevnega reda Občinskega sveta dal na glasovanje 

naslednji predlog sklepa: 

SKLEP 5: Nadzorni odbor se je seznanil in obravnaval Zaključni račun proračuna 

Občine Šmartno pri Litiji za leto 2010 in inventurno poročilo Občine Šmartno pri Litiji 

za leto 2010 ter vse bilance in izkaze in se strinja ter predlaga Občinskemu svetu, da 

Zaključni račun potrdi oz. sprejme v vsebini, ki je predložen. 

 

Pri šesti točki dnevnega reda 7. redne seje Občinskega sveta je uvodno besedo podal Jože 

Perme. Razprave nato ni bilo. 

 

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

naslednji predlog sklepa: 

SKLEP 6: Nadzorni odbor se je seznanil in obravnaval vsebino Pravilnika o uporabi 

Dvorane Pungrt in se strinja, da ga Občinski svet sprejme v predlagani vsebini. 
 

Uvod k sedmi in osmi točki je podal Jože Perme, pojasnila pa podal France Logonder. 

 



Predsedujoči je v zvezi s sedmo in osmo točko dnevnega reda Občinskega sveta dal na 

glasovanje naslednji predlog sklepa: 

SKLEP 7: Nadzorni odbor se strinja, da Občinski svet sprejme sklep o ukinitvi javnega 

dobra, v vsebini kakor je predložen. 

 

SKLEP 8: Nadzorni odbor se strinja, da Občinski svet sprejme sklep o odprodaji 

zemljišča in da se dopolni letni načrt pridobitve in razpolaganja s stvarnim in finančnim 

premoženjem Občine za leto 2011. 
 

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

člani odbora. 

Sklepi št. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 in 8 so bili sprejeti s 4 glasovi »za« in 0 glasov »proti«. 

 

 

Ad 3) Pregled poročil osnutkov in sprejetih finančnih načrtov javnih podjetij in zavodov 

Občine Šmartno pri Litiji za leto 2011 
 

Uvod v to točko dnevnega reda je podal Jože Perme. Svoja poročila so predstavili France 

Logonder, Milena Mrzel in Jože Perme. 

 

Razpravljali so: Matej Adamič, Jože Perme in France Logonder. 

 

 

Ad 4) Razno 

 

Pod točko razno ni bilo razprave. 

 

 

Seja se je zaključila ob 20.10 uri. 

 

 

Zapisal:                Predsednik  

Matej Adamič         Nadzornega odbora: 

                               Jože Perme, l.r. 


