
SKRAJŠANI ZAPISNIK 

8. redne seje NADZORNEGA ODBORA Občine Šmartno pri Litiji, 

ki je bila v ponedeljek 10.10.2011 ob 18.00 uri 

v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji. 

 
Prisotni člani odbora: Milena Mrzel, Mateja Volk Mandelj, Tomaž Gradišek, Jože Perme 

Odsotni člani odbora: France Logonder 

Ostali prisotni: Matej Adamič, župan Milan Izlakar 
 

 

Sejo je vodil predsednik Nadzornega odbora g. Jože Perme, ki je v uvodu 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 7. redne seje z dne 31.8.2011 

2. Obravnava gradiva za 9. redno sejo Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji 

3. Nadaljevanje obravnavanja letnih poročil javnih zavodov in podjetij Občine 

Šmartno pri Litiji za leto 2010 

4. Obravnava letnih poročil kulturnih društev prejemnikov finančnih sredstev iz 

proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2010 

5. 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 7. redne seje z dne 31.8.2011 

 

Predsednik Nadzornega odbora Jože Perme je povzel skrajšani zapisnik 7. redne seje, na 

katerega pa ni bilo pripomb. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje zapisnik 7. redne seje z dne 31.8.2011. 

 

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 9. redno sejo Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji 

 

Uvod v to točko dnevnega reda je podal Jože Perme.  

 

Pri drugi točki dnevnega reda 9. redne seje Občinskega sveta je predstavitev podal Matej 

Adamič, s podrobnejšimi pojasnili pa nadaljeval župan Milan Izlakar. 

 

Razpravljali so Tomaž Gradišek, župan Milan Izlakar, Milena Mrzel, Matej Adamič in Jože 

Perme. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednje predloge sklepov: 

SKLEP 1: Nadzorni odbor predlaga Občinskemu svetu, da sprejme Odlok o 2. 

rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2011 v skrajšanem postopku ter, 

da se zagotovijo možnosti za normalno izvajanje proračuna do konca leta 2011. 



SKLEP 2: Nadzorni odbor predlaga, da se pripravi posebna točka za naslednjo sejo 

Občinskega sveta, kjer bi se obravnavala problematika investicij, ki so se izvajale več let 

in investicij v teku ter prenos prevzetih obveznosti za leto 2012 in se o tem podrobneje 

razpravlja, kaj nas čaka naslednje leto. 

 

SKLEP 3: Nadzorni odbor predlaga, da se predloži tudi ocena tveganja na razvoj občine 

z vidika dolgoročnega zadolževanja in ocenjen sprejeti razvojni program za leto 2012. 

Izdelala naj bi se tudi primerjalna analiza z gospodarstvom občine v zvezi z rebalansom 

proračuna.  

 

Razpravljal je še Tomaž Gradišek, ki je predlagal naslednji sklep, ki ga je predsedujoči prav 

tako dal na glasovanje: 

SKLEP 4: Izdela naj se kratka (na listu papirja) kompletna finančna oziroma zaključna 

konstrukcija Grmač, da se lahko izračuna ekonomska upravičenost investicije 

 

Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani odbora. 

Sklepi so bili sprejeti s 4 glasovi »za« in 0 glasov »proti«. 

 

K tretji točki dnevnega reda 9. redne seje Občinskega sveta je uvodno obrazložitev podal Jože 

Perme. Razprave ni bilo.  

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

SKLEP: Nadzorni odbor se je seznanil z vsebino Sklepa o uporabi sredstev rezervnega 

sklada Občine Šmartno pri Litiji in se strinja, da ga Občinski svet sprejme v predlagani 

vsebini. 

 

Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani odbora. 

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

 

Pri četrti točki dnevnega reda 9. redne seje Občinskega sveta je obrazložitev podal Jože 

Perme. Razpravljala sta Tomaž Gradišek in Jože Perme. 

 

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

naslednja predloga sklepov: 

SKLEP 1: Nadzorni odbor ugotavlja, da ni prikazana metodologija, na podlagi katere je 

narejena ocena stanovanj/nepremičnin za prodajo. Ravno tako ni razvidno, ali so v ceno 

stanovanj vključene tudi cene zemljišč, na katerem stoji kompleks stanovanj Grmače s 

celotno na novo zgrajeno infrastrukturo (čistilna naprava). 

 

SKLEP 2: Nadzorni odbor se strinja s prodajo 5 stanovanj na javni dražbi, s pogojem 

predhodne cenitve po najnovejši metodologiji, kjer bodo pri ceni kvadratnega metra 

stanovanja upoštevani celotni skupni stroški investicije, vključno s ceno zemljišč in na 

novo zgrajeno infrastrukturo. 

 

Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani odbora. 

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

 

Glede sklepov o prerazporeditvi sredstev v Odloku o rebalansu proračuna Občine Šmartno pri 

Litiji za leto 2011 je uvodno obrazložitev podal Jože Perme. Razpravljal je Tomaž Gradišek.  

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

SKLEP: Nadzorni odbor se je seznanil s priloženimi sklepi in se strinja, da Občinski 

svet sprejme sklepe o prerazporeditvah. 



Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani odbora. 

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

 

Pod to točko dnevnega reda Nadzornega odbora so razpravljali še župan Milan Izlakar, Jože 

Perme, Milena Mrzel in Tomaž Gradišek. 

 

 

Ad 3) Nadaljevanje obravnavanja letnih poročil javnih zavodov in podjetij Občine 

Šmartno pri Litiji za leto 2010 

 

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

Gradišek, Jože Perme, Milena Mrzel in Mateja Volk Mandelj. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje predstavljena poročila in sklepe v zvezi z letnimi poročili 

javnih zavodov in podjetij Občine Šmartno pri Litiji za leto 2010. 

 

Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani odbora. 

Sklepi so bili sprejeti s 4 glasovi »za« in 0 glasov »proti«. 

 

 

Ad 4) Obravnava letnih poročil kulturnih društev prejemnikov finančnih sredstev iz 

proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2010 
 

Uvod v to točko je podal Matej Adamič. Razpravljal je Jože Perme.  

 

 

Ad 5) Razno 

 

Pod točko razno so razpravljali Jože Perme, Tomaž Gradišek, Milena Mrzel in Jože Perme. 

 

 

Seja se je zaključila ob 19.55 uri. 

 

 

Zapisal:                Predsednik  

Matej Adamič         Nadzornega odbora: 

                              Jože Perme, l.r. 


