SKRAJŠANI ZAPISNIK
16. redne seje NADZORNEGA ODBORA Občine Šmartno pri Litiji,
ki je bila v ponedeljek 8.10.2012 ob 1800 uri
v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji.
Prisotni člani odbora: Jože Perme, Milena Mrzel, Tomaž Gradišek, France Logonder
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 štirje člani odbora in odbor je bil sklepčen.
Predlagal je naslednji dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 15. redne seje z dne 18.6.2012,
2. Seznanitev s poročilom o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za prvo
polletje leta 2012 in trenutno finančno stanje občine,
3. Obravnava gradiva za 14. redno sejo Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji,
4. Nadaljevanje predstavitve poročil o pregledih zaključnih računov javnih zavodov
in javnih podjetji, prejemnikov finančnih sredstev občinskega proračuna Občine
Šmartno pri Litiji za leto 2011,
5. Predstavitev poročil pregleda letnih poročil športnih društev, prejemnikov
finančnih sredstev občinskega proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2011,
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) Potrditev zapisnika 15. redne seje z dne 18.6.2012
Predsednik Nadzornega odbora Jože Perme je povzel skrajšani zapisnik 15. redne seje, na
katerega ni bilo pripomb.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje zapisnik 15. redne seje z dne 18.6.2012.
Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani odbora.
Sklep je bil sprejet s 4 glasovi »za« in 0 glasov »proti«.
Ad 2) Seznanitev s poročilom o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za
prvo polletje leta 2012 in trenutno finančno stanje občine
Uvod v to točko je podal Matej Adamič. Razprave ni bilo.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednja predloga sklepov:
SKLEP 1: Nadzorni odbor se je seznanil s poročilom o izvrševanju proračuna Občine
Šmartno pri Litiji za prvo polletje leta 2012 in ga sprejme kot informacijo.
SKLEP 2: Nadzorni odbor predlaga Županu in Občinskemu svetu, da se poročilo o
izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za prvo polletje v prihodnjem letu
uvrsti v obravnavo na sejo Občinskega sveta.

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 14. redno sejo Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji
K drugi točki dnevnega reda 14. redne seje Občinskega sveta je predstavitev podal Matej
Adamič, ki je predstavil tudi trenutno finančno stanje občine. Razpravljala sta Tomaž
Gradišek in Jože Perme.
Predsedujoči je v zvezi z drugi točko dnevnega reda Občinskega sveta dal na glasovanje
naslednje predloge sklepov:
SKLEP 1: Nadzorni odbor ugotavlja, da je bila ocena Nadzornega odbora pri
sprejemanju predloga proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2012 pravila.
Nadzorni odbor je tedaj opozarjal na zelo optimistični pripravljen proračun predvsem
na prihodkovni strani. Poudarek opozarjanja je bil namenjen velikemu razkoraku med
prihodkovno in odhodkovno stranjo. Razkorak v proračunu pa vsako leto narašča. Zato
je Nadzorni odbor tedaj tudi predlagal, da je potrebno realizacijo sprejetega proračuna
sprotno spremljati in po potrebi pravočasno pripraviti rebalans proračuna.
SKLEP 2: Zaradi vse manjšega priliva finančnih sredstev iz države v občinski proračun
iz naslovov (izravnave, primerna poraba – glavarina in nekatera druga zmanjšanja
prilivov finančnih sredstev iz državnega proračuna) Nadzorni odbor predlaga Županu,
da delo in stroške v občinski upravi racionalizira in tako prispeva k večji
uravnoteženosti in vzdržnosti izvajanja občinskega proračuna.
SKLEP 3: Nadzorni odbor predlaga Občinskemu svetu, da sprejme odlok o rebalansu
proračuna za leto 2012 v prvem in drugem branju ter, da se zagotovijo možnosti za
normalno izvajanje proračuna do konca leta 2012.
Pri tretji točki dnevnega reda 14. redne seje Občinskega sveta je uvod podal Jože Perme.
Razpravljal je Tomaž Gradišek.
Predsedujoči je v zvezi s tretjo točko dnevnega reda Občinskega sveta dal na glasovanje
naslednji predlog sklepa:
SKLEP 4: Nadzorni odbor se je seznanil z vsebino Odloka o splošnih pogojih Občine
Šmartno pri Litiji pri dodelovanju stanovanj, oddajanju poslovnih prostorov in ostalih
nepremičnin ter pri določanju najemnin in se strinja, da ga Občinski svet sprejme v
predlagani vsebini kot predlog za prvo branje.
V zvezi s četrto točko dnevnega reda 14. redne seje Občinskega sveta je uvodno obrazložitev
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 5: Nadzorni odbor se je seznanil z vsemi tremi sklepi o ukinitvi statusa javnega
dobra na treh parcelah in se strinja, da jih Občinski svet sprejme v predlagani vsebini
Ob glasovanju sklepov št. 1, 2, 3, 4 in 5 so bili prisotni 4 člani odbora.
Sklepi so bili sprejeti s 4 glasovi »za« in 0 glasov »proti«.

Ad 4) Nadaljevanje predstavitve poročil o pregledih zaključnih računov javnih zavodov
in javnih podjetji, prejemnikov finančnih sredstev občinskega proračuna Občine
Šmartno pri Litiji za leto 2011
Najprej je Jože Perme predstavil svoje poročilo glede pregleda letnega poročila OŠ Šmartno
za leto 2011. Razpravljala sta Tomaž Gradišek in Jože Perme, pojasnila pa je podala Karmen
Sadar.
Po razpravi je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP 1: Pri pregledu letnega poročila OŠ Šmartno in vrtca Šmartno za leto 2011
Nadzorni odbor ugotavlja, da je bilo delo in finančno poslovanje javnega zavoda v letu
2011 primerno. Poslovanje s finančnimi sredstvi proračuna je potekalo namensko,
smotrno, racionalno in gospodarno. Nezakonitosti niso bile ugotovljene.
Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani odbora.
Sklep je bil sprejet s 4 glasovi »za« in 0 glasov »proti«.
Nato je Tomaž Gradišek razpravljal glede pobude predsednika o posredovanju svojih poročil
o pregledu letnega poročila JZ Bogenšperk in JP KSP Litija. Glede letnega poročila GZ
Šmartno pa sta razpravljala France Logonder in Jože Perme.
Predsedujoči je v zvezi s tem dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP 2: Do naslednje seje Nadzornega odbora naj Tomaž Gradišek pripravi poročila
glede letnega poročila JZ Bogenšperk in JP KSP Litija, France Logonder pa naj glede
GZ Šmartno predstavi svoje ugotovitve in predlaga priporočila glede delovanja GZ
Šmartno.
Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani odbora.
Sklep je bil sprejet s 4 glasovi »za« in 0 glasov »proti«.
Ad 5) Predstavitev poročil pregleda letnih poročil športnih društev, prejemnikov
finančnih sredstev občinskega proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2011
Najprej je svoji poročili o pregledu letnih poročil športnih društev, prejemnikov finančnih
sredstev občinskega proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2011 (OŠ Šmartno in ŠD
Floorball) predstavil France Logonder. Razpravljala sta nato Jože Perme in France Logonder,
pojasnila pa je podala Karmen Sadar.
V zvezi s tem je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP: Z dopisom je potrebno od ŠD Floorball zahtevati dodatna pojasnila oziroma
obrazložitve v zvezi porabe finančnih sredstev, ki so jih prejeli iz proračuna občine ter
da se naj pripravi za pregled podpisano pogodbo med občino in tem društvom.
Pripraviti je potrebno poročilo o pregledu s predlaganimi sklepi.
Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani odbora.
Sklep je bil sprejet s 3 glasovi »za« in 1 glasom »proti«.
Naslednji je svoja poročila (ŠD LIK, KŠD Velika Štanga in RD Šmartno) prebral Jože Perme,
ki je nato dejal, da je potrebno za pregled pripraviti še podpisano pogodbo in poročilo o
sredstvih v višini 20.000,00 €, ki jih je v okviru promocije občine prejelo RD Šmartno. Glede
svojih poročil je Tomaž Gradišek dejal, da zaradi tehničnih težav ni prejel omenjenih gradiv,
zato je prosil, če se mu lahko letna poročila še enkrat pošljejo. Nazadnje je svoja poročila

(Društvo prosti čas, Medobčinsko društvo invalidov, ŠD Šmartno) predstavila še Milena
Mrzel. Glede na pomanjkljivo dokumentacijo pri vseh treh društvih, je predsedujoči dejal, da
je potrebno za ta društva pripraviti dopis z zahtevo po dopolnitvah letnih poročil.
V zvezi s pregledom letnih poročil društev in pripravljenimi poročili sta razpravljala France
Logonder in Jože Perme. Pojasnila je podala Karmen Sadar.
Ad 6) Razno
Pod točko razno je Tomaž Gradišek izpostavil problem, da Nadzorni odbor še vedno ni prejel
končnega poročila oziroma obračuna investicije v stanovanjskem kompleksu na Grmačah.
V zvezi s tem je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP 1: Občinska uprava naj pripravi končni obračun o gradnji stanovanj na
Grmačah in Športni dvorani Pungrt, vključno z gradnjo, zemljišči ter pripadajočim
proporcionalnim delom obresti od najetih kreditov.
Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani odbora.
Sklep je bil sprejet s 4 glasovi »za« in 0 glasov »proti«.
Predsedujoči Perme je nato dejal, da bodo morali zadolženi člani (skupaj z morebitnim novim
članom Nadzornega odbora) pripraviti program pregleda investicije v stanovanja na Grmačah.
Dejal je tudi, daje potrebno za Krzneno galanterijo Fredi, Alfred Bučar s.p. pripraviti za
pregled pogodbo in aneks med občino in omenjenim podjetjem.
V zvezi s prejetimi odgovori na vprašanja glede najetega kredita je predsedujoči dal na
glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP 2: Iz vsebine poročila o pregledu dokumentacije najetega kredita občine
Šmartno pri Litiji v letu 2011, zahteve Nadzornega odbora o posredovanju poročila na
odprta vprašanja in nejasnosti v zvezi najetega kredita v letu 2011 in odgovorov na
odprta in nepojasnjena vprašanja pri pregledu dokumentacije najetega kredita občine v
letu 2011 Nadzorni odbor ugotavlja, da je bil znesek porabljenega kredita za dolgoročne
investicije porabljen v okviru določene namenskosti, smotrnosti in gospodarnosti.
Nezakonitosti niso bile ugotovljene.
Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani odbora.
Sklep je bil sprejet s 4 glasovi »za« in 0 glasov »proti«.
Nato je Jože Perme dejal, da z Mileno Mrzel še nista v celoti pregledala dokumentacije in
pripravila poročila o izgradnji otroškega igrišča pri OŠ Šmartno. V nadaljevanju je prebral
dopis, ki ga je v vednost dobil s strani podjetja Plan-net Solar d.o.o., glede najema strehe na
OŠ Šmartno za namen postavitve sončne elektrarne. Po prebranem dopisu je dejal, da je
potrebno pridobiti celotno dokumentacijo glede vseh stroškov sanacije strehe, ugotoviti
razloge in namene manjšega spreminjanja členov v podpisani pogodbi glede na pogodbo iz
razpisne dokumentacije, kako je prišlo do podpisa pogodbe s strani izvajalca, ali gre za
ničnost pogodbe, opraviti primerjavo z ostalimi pogodbami z drugimi osnovnimi šolami,
poleg tega pa je poudaril, da nikakor ne sme priti do podpisa aneksa in s tem poslabšanja
položaja občine. Na to temo je razpravljal Tomaž Gradišek, pojasnjevala pa Karmen Sadar.
Jože Perme je vsem prebral tudi dopis glede arhiva KS Velika Štanga, ki ga je poslal Zvone
Končina. Po prebranem je dejal, da je potrebno pridobiti informacije, kdo je dovolil oziroma
sprejel odločitev o sežigu arhiva, ali obstaja zapisnik in pravna podlaga o uničenju ter ali ima

mogoče občina Litija zapisnik o uničenju. Na to temo je razpravljal France Logonder,
pojasnila pa je podala Karmen Sadar.
Na koncu je Jože Perme člane Nadzornega odbora seznanil tudi z dopisom župana glede
priprave podatkov za proračun občine za leto 2013 za proračunsko postavko Nadzornega
odbora. Poudaril je da bo ponovno predlagal uskladitev sejnin oziroma vzpostavitev razmerja
nagrajevanja – višine plačil sejnin med člani Nadzornega odbora in Občinskega sveta, ki je
veljalo v letu 2006, do sprejetih sprememb Pravilnika…
Seja se je zaključila ob 2025 uri.
Zapisal:
Matej Adamič

Predsednik
Nadzornega odbora:
Jože Perme, l.r.

