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

ki je bila v torek 17.9.2013 ob 1800 uri 
v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji. 

 
Prisotni člani odbora: Jože Perme, Friderik Dacar, France Logonder, Milena Mrzel (od 1820 

dalje) 
Odsotni člani odbora: Tomaž Gradišek 
Ostali prisotni: Matej Adamič, Karmen Sadar 
 
Sejo je vodil predsednik Nadzornega odbora Jože Perme, ki je v uvodu pozdravil vse prisotne 
in ugotovil sklepčnost odbora. Prisotni so bili trije člani odbora in odbor je bil sklepčen. 
 
Predlagal je naslednji dnevni red: 
 

1. Potrditev zapisnika 23. redne seje z dne 26.6.2013, 
2. Obravnava gradiva za 19. redno sejo Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji 

in seznanitev s Poročilom o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji v 1. 
polletju leta 2013, 

3. Seznanitev, obravnava in sprejetje sklepov v zvezi s predlogi finančnih načrtov 
javnih podjetij in javnih zavodov za proračuna za leto 2013, 

4. Seznanitev, obravnava in sprejetje sklepov pregledov letnih poročil za leto 2012 
humanitarnih društev in društev, ki delujejo z mladino, 

5. Seznanitev in obravnava odgovorov občine in JP KSP Litija v zvezi z zahtevami 
oziroma dopisi Nadzornega odbora, 

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 23. redne seje z dne 26.6.2013 
 
Predsednik Nadzornega odbora Jože Perme je povzel skrajšani zapisnik 23. redne seje, na 
katerega ni bilo pripomb. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje zapisnika 23. redne seje z dne 26.6.2013. 
 
Ob glasovanju so bili prisotni 3 člani odbora. 
Sklep je bil sprejet s 3 glasovi »za« in 0 glasov »proti«. 
 
 
Ad 2) Obravnava gradiva za 19. redno sejo Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji 

in seznanitev s Poročilom o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji v 1. 
polletju leta 2013 

 
Uvod v to točko dnevnega reda je podal Jože Perme.  
 
Pod drugo točko dnevnega reda 19. redne seje Občinskega sveta je uvodno obrazložitev podal 
Matej Adamič. Poleg predstavitve Odloka o rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za 
leto 2013 je podal kratko obrazložitev tudi glede Poročila o izvrševanju proračuna Občine 



Šmartno pri Litiji v 1. polletju leta 2013. Razpravljali so vsi prisotni člani Nadzornega odbora. 
Pojasnila sta podala Karmen Sadar in Matej Adamič. 
 
Predsedujoči je v zvezi z drugo točko dnevnega reda Občinskega sveta dal na glasovanje 
naslednje predloge sklepov: 
SKLEP 1: Nadzorni odbor ugotavlja, da so se ocene, napovedi in opozorila Nadzornega 
odbora pri sprejemanju predloga proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2013 
uresničile in bile pravilne. Nadzorni odbor je tedaj opozarjal na zelo optimistični 
pripravljen proračun predvsem na prihodkovni strani na postavki kapitalski prihodki. 
Zato je Nadzorni odbor tedaj tudi predlagal, da je potrebno realizacijo sprejetega 
proračuna sprotno spremljati in po potrebi pravočasno pripraviti rebalans proračuna. 
 
SKLEP 2: Glede na dinamiko izvajanja proračuna za prvo poletje 2013, ki je 
predstavljena v Poročilu o izvajanju proračuna za prvo polletje je tudi rebalans 
proračuna za leto 2013 pripravljen dokaj optimistično in je njegova realna uresničitev 
do konca leta tudi vprašljiva. 
 
SKLEP 3: Zaradi vse manjšega ali zamaknjenega priliva finančnih sredstev iz države v 
občinski proračun in nekatera druga zmanjšanja prilivov finančnih sredstev nadzorni 
odbor predlaga županu, da delo in stroške v občinski upravi racionalizira in tako 
prispeva k večji uravnoteženosti in vzdržnosti izvajanja občinskega proračuna. 
 
SKLEP 4: Nadzorni odbor ugotavlja, da je zaradi vsega zgoraj omenjenega tudi 
uravnoteženost prihodkovne in odhodkovne strani predlaganega rebalansa proračuna 
zelo vprašljiva in težko uresničljiva. 
 
SKLEP 5: Nadzorni odbor predlaga Občinskemu svetu, da ob upoštevanju ugotovitev 
Nadzornega odbora sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za 
leto 2013 v prvem in drugem branju ter, da se zagotovijo možnosti za normalno 
izvajanje proračuna do konca leta 2013. 
 
Pri tretji točki dnevnega reda 19. redne seje Občinskega sveta je uvod podal Jože Perme. 
Razpravljal je France Logonder. Pojasnila sta podala Karmen Sadar in Matej Adamič. 
 
Predsedujoči je v zvezi s tretjo točko dnevnega reda Občinskega sveta dal na glasovanje 
naslednji predlog sklepa: 
SKLEP 6: Nadzorni odbor se je seznanil z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu za 
območje peskokopa Veternik – prvo branje 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«. 
 
K četrti točki dnevnega reda 19. redne seje Občinskega sveta je uvod podal Jože Perme. 
Razprave nato ni bilo. 
 
Predsedujoči je v zvezi s četrto točko dnevnega reda Občinskega sveta dal na glasovanje 
naslednji predlog sklepa: 
SKLEP 7: Nadzorni odbor se je seznanil s Pripravo postopkov sprememb in dopolnitev 
strategije prostorskega razvoja Občina Šmartno pri Litiji in izvedbenega dela 
občinskega prostorskega načrta občine Šmartno pri Litiji in se strinja, da jih Občinski 
svet sprejme v predlagani vsebini. 



Pri peti točki dnevnega reda 19. redne seje Občinskega sveta je uvod podal Jože Perme. 
Razpravljala sta France Logonder in Jože Perme. Pojasnjevala sta Karmen Sadar in Matej 
Adamič. 
 
V zvezi s to točko dnevnega reda Občinskega sveta je predsedujoči dal na glasovanje 
naslednje predloge sklepov: 
SKLEP 8: Nadzorni odbor je sodeloval pri pripravi predloga Pravilnika o višini in 
načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjem, sejnin 
članom delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine Šmartno pri Litiji ter 
o povračilih stroškov. 
 
SKLEP 9: Predlog Pravilnika o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za 
opravljanje funkcije funkcionarjem, sejnin članom delovnih teles občinskega sveta in 
drugih organov Občine Šmartno pri Litiji ter o povračilih stroškov ni usklajen v 13. 
členu z vsebino sklepa 20. redne seje nadzornega odbora. 
 
SKLEP 10: Nadzorni odbor vztraja in zahteva, da se predlog Pravilnika o višini in 
načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjem, sejnin 
članom delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine Šmartno pri Litiji ter 
o povračilih stroškov dopolni v 13. členu v smislu vsebine sklepa 20. redne seje 
nadzornega odbora, ki govori o razmerju višine sejnin med člani nadzornega odbora in 
občinskega sveta kot so že veljala v obdobju 2003-2006 ter sejnin za udeležbo in 
sodelovanje predsednika oziroma predstavnika nadzornega odbora na sejah občinskega 
sveta. 
 
K šesti točki dnevnega reda 19. redne seje Občinskega sveta je uvod podal Jože Perme. 
Razprave ni bilo. 
 
Predsedujoči je v zvezi s šesto točko dnevnega reda Občinskega sveta dal na glasovanje 
naslednji predlog sklepa: 
SKLEP 11: Nadzorni odbor se je seznanil s Soglasjem k predlogu liste kandidatov za 
člane Razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije in se strinja, da ga Občinski svet 
sprejme v predlagani vsebini. 
 
Pri sedmi točki dnevnega reda 19. redne seje Občinskega sveta je uvod podal Jože Perme. 
Razprave ni bilo. 
 
Predsedujoči je v zvezi s to točko dnevnega reda Občinskega sveta dal na glasovanje naslednji 
predlog sklepa: 
SKLEP 12: Nadzorni odbor se je seznanil s Sklepom o ukinitvi javnega dobra in se 
strinja, da ga Občinski svet sprejme v predlagani vsebini. 
 
K osmi točki dnevnega reda 19. redne seje Občinskega sveta je uvod podal Jože Perme. 
Pojasnila je podala Karmen Sadar. 
 
Predsedujoči je v zvezi z osmo točko dnevnega reda Občinskega sveta dal na glasovanje 
naslednji predlog sklepa: 
SKLEP 13: 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, obravnava in sprejetje sklepov v zvezi s predlogi finančnih načrtov 
javnih podjetij in javnih zavodov za proračuna za leto 2013 

 
Uvod v to točko dnevnega reda je podal Jože Perme. V nadaljevanju je Friderik Dacar 
predstavil finančni načrt ZD Litija za proračun za leto 2013. Glede na to, da v proračunu ni 
predvidenih finančnih sredstev za ZD Litija, ni pripravil poročila. 
 
Ker je bil Tomaž Gradišek, ki svojih poročil še ni predstavil, odsoten, je predsedujoči 
odločanje in sprejetje sklepov prestavil na naslednjo sejo, oziroma ko bo še Tomaž Gradišek 
predstavil svoja poročila. 
 
 
Ad 4) Seznanitev, obravnava in sprejetje sklepov pregledov letnih poročil za leto 2012 

humanitarnih društev in društev, ki delujejo z mladino 
 
Uvod v to točko dnevnega reda je podal Jože Perme, ki je v nadaljevanju predstavil poročili še 
za preostala dva društva, ki delujeta z mladino (RK Slovenije - Območno združenje Litija in 
Gasilska zveza Šmartno). 
 
Nato je svoja poročila glede pregleda treh humanitarnih društev (Prosvetno društvo Šmartno, 
Društvo vojnih invalidov Ljubljana ter Ustanova Mali vitez) predstavil Friderik Dacar. 
 
Glede na to, da je bil Tomaž Gradišek, ki svojih poročil še ni predstavil, odsoten, je 
predsedujoči tudi pri tej točki dnevnega reda odločanje in sprejetje sklepov prestavil na 
naslednjo sejo, oziroma ko bo še Tomaž Gradišek predstavil svoja poročila. 
 
 
Ad 6) Seznanitev in obravnava odgovorov občine in JP KSP Litija v zvezi z zahtevami 

oziroma dopisi Nadzornega odbora 
 
Uvod v to točko dnevnega reda je podal Jože Perme, ki je dejal, da se zaradi odsotnosti 
Tomaža Gradiška temi v zvezi z JP KSP Litija in stanovanjskim kompleksom Grmače ne 
bosta obravnavali. 
 
Nato je Jože Perme razpravljal glede izgradnje otroškega igrišča pri OŠ Šmartno. Razpravljal 
je še France Logonder. Pojasnila na to temo je podala Karmen Sadar. 
 
Na koncu so Jože Perme, France Logonder in Milena Mrzel razpravljali še v zvezi s pogodbo 
Občine Šmartno pri Litiji s Krzneno galanterijo Fredi, Alfred Bučar s.p.. Tudi v zvezi s tem je 
pojasnila podala Karmen Sadar. 
 
V zvezi z razpravo izgradnje otroškega igrišča pri OŠ Šmartno in z razpravo o pogodbi 
Občine Šmartno pri Litiji s Krzneno galanterijo Fredi, Alfred Bučar s.p. je bilo s direktorico 
občinske uprave dogovorjeno, da občinska uprava v najkrajšem možnem času pripravi za 
pregled še določeno dokumentacijo, ki se nanaša na sprejem odločitve glede dodatnih 
zemeljskih del in opornega zidu in skupnega sestanka z izdelovalcem opreme ter vsebine 
računov, ki se nanašajo na vsakomesečni zbirni račun stroškov po pogodbi, ki ga podjetje 
Krznena galanterija…..izstavlja v plačilo Občini Šmartno pri Litiji. 
 
Ad 6) Razno 
 
Pod točko razno ni bilo razprave. 
 



Seja se je zaključila ob 2025 uri. 
 
 
Zapisal:            Predsednik Nadzornega odbora: 
mag. Matej Adamič              Jože Perme, l.r. 


