SKRAJŠANI ZAPISNIK
17. redne seje NADZORNEGA ODBORA Občine Šmartno pri Litiji,
ki je bila v ponedeljek 26.11.2012 ob 1900 uri
v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji.
Prisotni člani odbora: Jože Perme, Tomaž Gradišek, France Logonder, Friderik Dacar
Odsotni člani odbora: Milena Mrzel (opr.)
Ostali prisotni: Matej Adamič, Karmen Sadar
Sejo je vodil predsednik Nadzornega odbora Jože Perme, ki je v uvodu pozdravil vse prisotne.
Posebej je pozdravil novega člana Nadzornega odbora Friderika Dacarja ter dejal da se je
Milena Mrzel opravičila. Ugotovil je sklepčnost odbora. Prisotni so bili štirje člani odbora in
odbor je bil sklepčen.
Predlagal je naslednji dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 16. redne seje z dne 8.10.2012,
2. Obravnava gradiva za 15. redno sejo Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji,
3. Nadaljevanje predstavitve poročil o pregledih zaključnih računov javnih zavodov
in javnih podjetji, prejemnikov finančnih sredstev občinskega proračuna Občine
Šmartno pri Litiji za leto 2011 in sprejem sklepov,
4. Predstavitev poročil pregleda letnih poročil športnih društev, prejemnikov
finančnih sredstev občinskega proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2011 in
sprejem sklepov,
5. Obravnava osnutka oziroma predloga programa dela Nadzornega odbora Občine
Šmartno pri Litiji za leto 2013,
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 16. redne seje z dne 8.10.2012
Predsednik Nadzornega odbora Jože Perme je povzel skrajšani zapisnik 16. redne seje, na
katerega ni bilo pripomb.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje zapisnik 16. redne seje z dne 8.10.2012.
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 15. redno sejo Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji
K drugi točki dnevnega reda 15. redne seje Občinskega sveta je uvod podal Jože Perme.
Razprave ni bilo.
Predsedujoči je v zvezi z drugi točko dnevnega reda Občinskega sveta dal na glasovanje
naslednji predlog sklepa:
SKLEP 1: Nadzorni odbor se je seznanil z Odlokom o splošnih pogojih Občine Šmartno
pri Litiji pri dodeljevanju stanovanj, oddajanju poslovnih prostorov in ostalih

nepremičnin ter pri določanju najemnin – predlog za drugo branje in se strinja, da ga
Občinski svet sprejme v predlagani vsebini.
Pri tretji točki dnevnega reda 15. redne seje Občinskega sveta je predstavitev podal Matej
Adamič. Razpravljali so vsi prisotni člani Nadzornega odbora, pojasnila pa sta podala Karmen
Sadar in Matej Adamič.
Predsedujoči je v zvezi s tretjo točko dnevnega reda Občinskega sveta dal na glasovanje
naslednje predloge sklepov:
SKLEP 2: Iz pregleda in ocene vsebine splošnega dela, posebnega dela, načrta razvojnih
programov za obdobje 2013-2016 in letnega programa pridobitve in razpolaganja s
stvarnim in finančnim premoženjem za leto 2013, Nadzorni odbor ocenjuje, da je
predlog proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2013 – prvo branje na nekaterih
postavkah pripravljen dokaj optimistično in je lahko njegova realna uresničitev tudi
vprašljiva.
SKLEP 3: Vprašljivost realnosti uresničitve proračuna za leto 2013 se odraža predvsem
na prihodkovni strani na kapitalskih prihodkih od prodaje stanovanjskih objektov in
stanovanj. Ocena realizacije prodaje v letu 2012 in tudi prodaja prejšnjih let je bila zelo
nizka glede na planirane prihodke na tem področju in s tem v povezavi tudi odhodkovna
stran proračuna iz omenjenega vira prihodkov proračuna.
SKLEP 4: Nadzorni odbor tudi ocenjuje, da bo realizacija proračuna občine za leto
2013 otežena in težko uresničljiva, saj ni predvidenega zadolževanja občine.
SKLEP 5: Nadzorni odbor ocenjuje, da je Predlog proračuna Občine Šmartno pri Litiji
za leto 2013 – prvo branje v dokajšnem razkoraku med prihodkovno in odhodkovno
stranjo, kar lahko povzroči tveganje za likvidnostno stanje občinskega proračuna.
SKLEP 6: Glede na ugotovljena dejstva in oceno stanja, kjer se predvideva tudi
zmanjšanje javno finančnih sredstev in poslabšanje gospodarskih in finančnih razmer v
državi je realizacija sprejetega proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2013
potrebno sprotno spremljati in po potrebi pravočasno pripraviti rebalans občinskega
proračuna.
SKLEP 7: Nadzorni odbor predlaga Občinskemu svetu Občine Šmartno pri Litiji, da ob
upoštevanju ugotovitev NO sprejme Odlok o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri
Litiji za leto 2013 – prvo branje, enako velja tudi za sprejem Letnega programa
pridobitve in razpolaganja s stvarnim in finančnim premoženjem občine za leto 2013.
Pri četrti točki dnevnega reda 15. redne seje Občinskega sveta je uvod podal Jože Perme,
dopolnitev oziroma pojasnila pa je podala Karmen Sadar. Razpravljala sta France Logonder in
Jože Perme.
Predsedujoči je v zvezi s četrto točko dnevnega reda Občinskega sveta dal na glasovanje
naslednji predlog sklepa:
SKLEP 8: Nadzorni odbor se je seznanil s predlogom novih cen za programe predšolske
vzgoje in se strinja, da ga Občinski svet sprejme v predlagani vsebini.
V zvezi s peto točko dnevnega reda 15. redne seje Občinskega sveta je uvodno obrazložitev
podal Jože Perme. Razprave nato ni bilo.

Predsedujoči je v zvezi s peto točko dnevnega reda Občinskega sveta dal na glasovanje
naslednji predlog sklepa:
SKLEP 9: Nadzorni odbor se je seznanil s Sklepom o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Šmartno pri Litiji za
leto 2013 in se strinja, da ga Občinski svet sprejme v predlagani vsebini.
Pri šesti točki dnevnega reda 15. 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 10: Nadzorni odbor se je seznanil s posamičnim programom razpolaganja s
stvarnim premoženjem Občine Šmartno pri Litiji in se strinja, da ga občinski svet
sprejme v predlagani vsebini.
Ob glasovanju sklepov št. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 in 10 so bili prisotni 4 člani odbora.
Sklepi so bili sprejeti s 4 glasovi »za« in 0 glasov »proti«.
Ad 3) Nadaljevanje predstavitve poročil o pregledih zaključnih računov javnih zavodov
in javnih podjetji, prejemnikov finančnih sredstev občinskega proračuna Občine
Šmartno pri Litiji za leto 2011 in sprejem sklepov
Uvod v to točko dnevnega reda je podal Jože Perme. Razpravljala sta France Logonder in
Jože Perme. Nato je svoje poročilo o JZ Bogenšperk ter poročilo o JP KSP Litija predstavil
Tomaž Gradišek. Razpravljali so Jože Perme, France Logonder in Tomaž Gradišek.
Po razpravi je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP: Nadzorni odbor zahteva, da naj občinska uprava in JP KSP Litija do naslednje
seje pripravita obračun stroškov v zvezi s komunalnimi odpadki na območju občine
Litija in Šmartno pri Litiji.
Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani odbora.
Sklep je bil sprejet s 4 glasovi »za« in 0 glasov »proti«.
Ad 4) Predstavitev poročil pregleda letnih poročil športnih društev, prejemnikov
finančnih sredstev občinskega proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2011
in sprejem sklepov
Uvod v to točko dnevnega reda je podal Jože Perme. Dejal je, da je potrebno Strelskemu
društvu Šmartno – Litija poslati dopis z zahtevo, da posredujejo letno poročilo o porabi
finančnih sredstev, ki so jih v letu 2011 prejeli iz proračuna Občine Šmartno pri Litiji.
Nato sta glede poročila o pregledu letnega poročila ŠD Floorball razpravljala France
Logonder in Jože Perme. Predsedujoči je dejal, da je potrebno za pregled pripraviti pogodbo
med občino in tem društvom ter z dopisom od društva zahtevati dodatna pojasnila o porabi
prejetih finančnih sredstev iz proračuna Občine Šmartno pri Litiji v letu 2011.
V nadaljevanju je Jože Perme podal kratko obrazložitev pregleda pogodbe o sofinanciranju
delovanja Rokometnega društva Šmartno oziroma pogodbe, ki se nanaša na promocijska
sredstva iz proračuna Občine Šmartno pri Litiji..

V zvezi s tem je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP: Občinska uprava oziroma župan naj do naslednje seje NO pripravijo odgovore
na odprta vprašanja v zvezi vsebine pogodbe in namenskostjo ter smotrnostjo porabe
sredstev za promocijo Rokometno društvo Šmartno.
Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani odbora.
Sklep je bil sprejet s 4 glasovi »za« in 0 glasov »proti«.
Na koncu je svoja poročila o pregledu letnih poročil športnih društev, prejemnikov finančnih
sredstev občinskega proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2011 (KŠD Prinskau, ŠD
Dolina in Taekwondo klub Šmartno – Litija) predstavil še Tomaž Gradišek.
Ad 5) Obravnava osnutka oziroma predloga programa dela Nadzornega odbora Občine
Šmartno pri Litiji za leto 2013
Uvod v to točko dnevnega reda je podal Jože Perme, ki je v nadaljevanju predstavil oziroma
povzel osnutek programa dela Nadzornega odbora Občine Šmartno pri Litiji za leto 2013. Na
osnutek programa dela ni bilo razprave.
V zvezi s tem je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP: Nadzorni odbor sprejme program dela Nadzornega odbora Občine Šmartno
pri Litiji za leto 2013.
Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani odbora.
Sklep je bil sprejet s 4 glasovi »za« in 0 glasov »proti«.
Ad 6) Razno
Pod točko razno je Jože Perme najprej predstavil in razpravljal glede pregleda dokumentacije
v zvezi z otroškim igriščem pri OŠ Šmartno, ki sta jo pregledala skupaj z Mileno Mrzel.
V zvezi s tem je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP 1: Župan in občinska uprava naj pripravita do naslednje seje NO odgovore na
odprta vprašanja in manjkajočo dokumentacijo v zvezi s celotnim postopkom izgradnje
otroškega igrišča pri Osnovni šoli Šmartno oziroma pripravita dopolnilo poročila občine
št. 621-006/2005, z dne 3.4.2012.
Nato je Jože Perme razpravljal glede pogodbe s Krzneno galanterijo Fredi, Alfred Bučar s.p.
in prihodkih ter odhodkih v zvezi z dvorano in bazenom Pungrt. Pojasnila je podala Karmen
Sadar. Na to temo sta razpravljala še Tomaž Gradišek in Friderik Dacar.
V zvezi s to temo je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP 2: V zvezi s sklenjenima pogodbama in aneksom med Občino Šmartno pri Litiji
in Krzneno galanterijo Fredi, Alfred Bučar s.p. o koordiniranju športnih in kulturnih
dejavnosti ter čiščenju prostorov v večnamenskemu objektu Dvorana Pungrt v letih
2010 in 2011, Župan in občinska uprava pripravita do naslednje seje NO odgovore na
odprta vprašanja v zvezi z izvajanjem pogodbenih obveznosti in stroških nastalih iz
pogodb.
Nato je Jože Perme ponovno odprl dve temi, ki jih je Nadzorni odbor obravnaval na prejšnji
seji. Najprej je razpravljal glede dopisa podjetja Plan-net Solar d.o.o.

V zvezi s tem je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP 3: Župan oziroma občinska uprava naj do naslednje seje NO pripravita
odgovore na vsebino dopisa podjetja Plan-net SE1 d.o.o. o domnevnem nesporazumu v
vsebini podpisane pogodbe najema strehe na OŠ Šmartno za namen postavite sončne
elektrarne in nastalih celotnih dejanskih stroškov namestitve.
Druga tema je dopis glede arhiva KS Velika Štanga. Po krajši razpravi je predsedujoči dal na
glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP 4: Nadzorni odbor Županu oziroma občinski upravi predlaga, da izpeljeta vse
postopke za ugotovitev morebitnega suma kršitve zakonitosti ali storitve kaznivega
dejanja pri uničenju arhiva in po potrebi o zadevi obvestita za to pristojne organe. O
izvedenih aktivnostih je potrebno obvestiti NO.
Ob glasovanju sklepov pod točko razno št. 1, 2, 3 in 4 so bili prisotni 4 člani odbora.
Sklepi so bili sprejeti s 4 glasovi »za« in 0 glasov »proti«.
V zvezi s pregledom dokumentacije investicije v stanovanjski kompleks na Grmačah je
razpravo pričel Jože Perme. Dejal je, da naj bi se zaradi obsežnosti zadeve članoma NO, ki sta
imenovana za pregled dokumentacije pridružil še en član in imenoval vodja skupine, ki je
zadolžena za pregled dokumentacije. Nato so razpravljali vsi prisotni člani Nadzornega
odbora. Odločitev o izvedbi celotne zadeve bo NO sprejel na naslednji seji.
Seja se je zaključila ob 2130 uri.
Zapisal:
Matej Adamič

Predsednik
Nadzornega odbora:
Jože Perme, l.r.

