SKRAJŠANI ZAPISNIK
18. redne seje NADZORNEGA ODBORA Občine Šmartno pri Litiji,
ki je bila v sredo 19.12.2012 ob 1800 uri
v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji.
Prisotni člani odbora: Jože Perme, Tomaž Gradišek, France Logonder, Friderik Dacar, Milena
Mrzel
Ostali prisotni: Matej Adamič
Sejo je vodil predsednik Nadzornega odbora Jože Perme, ki je v uvodu pozdravil vse prisotne
in ugotovil sklepčnost odbora. Prisotnih je bilo pet članov odbora in odbor je bil sklepčen.
Predlagal je naslednji dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 17. redne seje z dne 26.11.2012,
2. Obravnava gradiva za 16. redno sejo Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji,
3. Sprejem sklepov v zvezi s pregledom letnih poročil in zaključnih računov javnih
zavodov, javnih podjetji in športnih društev, prejemnikov finančnih sredstev
občinskega proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2011,
4. Obravnava predloga poročila o delu Nadzornega odbora Občine Šmartno pri Litiji
za leto 2012,
5. Razno.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 5 članov odbora.
Dnevni red je bil sprejet s 5 glasovi »za« in 0 glasov »proti«.
Ad 1) Potrditev zapisnika 17. redne seje z dne 26.11.2012
Predsednik Nadzornega odbora Jože Perme je povzel skrajšani zapisnik 17. redne seje, na
katerega ni bilo pripomb.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje zapisnik 17. redne seje z dne 26.11.2012.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 5 članov odbora.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi »za« in 0 glasov »proti«.
Ad 2) Obravnava gradiva za 16. redno sejo Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji
Uvod k obravnavi gradiva za sejo Občinskega sveta je podal Jože Perme. Nato je k drugi točki
dnevnega reda 16. redne seje Občinskega sveta je uvodno obrazložitev podal Matej Adamič.
Razpravljali so Tomaž Gradišek, Jože Perme in France Logonder. Na razpravo je pojasnila
podal Matej Adamič.
Predsedujoči je v zvezi z drugo točko dnevnega reda Občinskega sveta dal na glasovanje
naslednje predloge sklepov:
SKLEP 1: 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 na nekaterih postavkah
pripravljen dokaj optimistično in je lahko njegova realna uresničitev tudi vprašljiva.

SKLEP 2: 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 3: Nadzorni odbor tudi ocenjuje, da bo realizacija proračuna občine za leto
2013 otežena in težko uresničljiva, saj ni predvidenega zadolževanja občine.
SKLEP 4: Nadzorni odbor ocenjuje, da je Predlog proračuna Občine Šmartno pri Litiji
za leto 2013 v dokajšnem razkoraku med prihodkovno in odhodkovno stranjo, kar
lahko povzroči tveganje za likvidnostno stanje občinskega proračuna.
SKLEP 5: 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 6: 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, enako velja tudi za sprejem Letnega programa pridobitve in
razpolaganja s stvarnim in finančnim premoženjem občine za leto 2013.
SKLEP 7: Glede na predvideno ukinitev občinskega režijskega obrata in prenosa ter
izvajanje nalog na JP KSP Litija NO predlaga županu in občinski upravi, da takoj
proučita posledice zmanjšanega obseg dela na tem področju in sprejmeta ukrepe
racionalizacije dela in delavnih mest v občinski upravi.
Pri tretji točki dnevnega reda 16. redne seje Občinskega sveta je uvod podal Jože Perme.
Razprave nato ni bilo.
Predsedujoči je v zvezi s tretjo točko dnevnega reda Občinskega sveta dal na glasovanje
naslednji predlog sklepa:
SKLEP 8: Nadzorni odbor se je seznanil z Odlokom o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za območje Šmartno sever – 3. del – predlog za prvo branje in se
strinja, da ga Občinski svet sprejme v predlagani vsebini.
K četrti točki dnevnega reda 16. 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 9: Nadzorni odbor se je seznanil z Odlokom o ureditvi naselja Razbore in meje
med občinama Šmartno pri Litiji in Trebnje – predlog za prvo branje in se strinja, da
ga Občinski svet sprejme v predlagani vsebini.
Pri peti točki dnevnega reda 16. redne seje Občinskega sveta je uvod podal Jože Perme.
Razprave ni bilo.
Predsedujoči je v zvezi s peto točko dnevnega reda Občinskega sveta dal na glasovanje
naslednji predlog sklepa:

SKLEP 10: Nadzorni odbor se je seznanil s Sklepom o ukinitvi javnega dobra 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 je bilo prisotnih 5 članov odbora.
Sklepi so bili sprejeti s 5 glasovi »za« in 0 glasov »proti«.
Ad 3) Sprejem sklepov v zvezi s pregledom letnih poročil in zaključnih računov javnih
zavodov, javnih podjetji in športnih društev, prejemnikov finančnih sredstev
občinskega proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2011
Najprej je uvod v zvezi z letnimi poročili in zaključnimi računi javnih podjetji in zavodov
podal Jože Perme. Nato je glede posredovanega dopisa JP KSP Litija in primerjalnega
izračuna stroškov odvoza komunalnih odpadkov v Občini Šmartno pri Litiji in Občini Litija
obrazložitev podal Tomaž Gradišek. Razpravljala sta še Friderik Dacar in Jože Perme.
Po razpravi je predsedujoči dal na glasovanje naslednje predlogov sklepov:
SKLEP 1: Pri pregledih letnih poročil oziroma zaključnih računov javnih zavodov in
javnih podjetji (OŠ Šmartno, JZ Bogenšperk, JP KSP Litija, GZ Šmartno, ZD Litija,
Knjižnica Litija, GŠ Litija-Šmartno in OŠ Litija-EPP) za leto 2011 nadzorni odbor
ugotavlja, da je bilo delo in finančno poslovanje v letu 2011 primerno. Poslovanje s
finančnimi sredstvi proračuna je potekalo namensko, smotrno, racionalno in
gospodarno. Nezakonitosti niso bile ugotovljene.
SKLEP 2: Do naslednje seje Nadzornega odbora naj župan oziroma občinska uprava
pripravita pisno pojasnilo kateri organ občine je obravnaval in sprejel sklep o
sofinanciranju stroškov odlaganja komunalnih odpadkov v Občini Šmartno pri Litiji,
kdaj je bila pogodba sklenjena in številčni izračun sofinanciranja razlike med
zaračunano ceno odlaganja uporabnikom in dejansko ceno na deponiji odloženih
odpadkov za občino Šmartno pri Litiji.
SKLEP 3: V letnem poročilu oziroma zaključnem računu JZ Bogenšperk za leto 2011
Nadzorni odbor ugotavlja enako problematiko kot v zaključnem računu za leto 2010.
Nadzorni odbor ponovno poziva župana na realizacijo 2. sklepa 5. točke dnevnega reda
12. seje Nadzornega odbora, z dne 13.2.2012.
Ob glasovanju sklepov št. 1, 2 in 3 je bilo prisotnih 5 članov odbora.
Sklepi so bili sprejeti s 5 glasovi »za« in 0 glasov »proti«.
Nato je glede letnih poročil športnih društev obrazložitev podal Jože Perme. Dejal je, da je
potrebno društvom, ki do opredeljenega roka niso posredovala obrazložitev in dopolnitev
letnih poročil, ponovno poslati dopis oziroma zahtevek za posredovanje zahtevane
dokumentacije. Nato je Jože Perme podal tudi obrazložitev glede Rokometnega društva
Šmartno in promocijskih sredstev, ki jih je to društvo prejelo iz proračuna občine. Nadzorni
odbor pričakuje v zvezi promocijskih sredstev odgovor na dopis, ki je bil posredovan občini.
V zvezi s tem je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP 4: Za letna poročila in naknadno pridobljeno dokumentacijo ter obrazložitve
športnih društev (Taekwondo klub Šmartno – Litija, KŠD Prinskau, ŠD Dolina, ŠD
LIK, KŠD Velika Štanga, RD Šmartno, Društvo prosti čas in Medobčinsko društvo
invalidov) Nadzorni odbor ugotavlja, da je delo in finančno poslovanje v letu 2011
potekalo racionalno, smotrno, namensko in gospodarno. Nezakonitosti niso bile
ugotovljene. O letnih poročilih za leto 2011 športnih društev Strelsko društvo Šmartno-

Litija, ŠD Šmartno in ŠD Floorball bo Nadzorni odbor sklepal po naknadno pridobljeni
zahtevani dokumentaciji in obrazložitvah.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 5 članov odbora.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi »za« in 0 glasov »proti«.
Ad 4) Obravnava predloga poročila o delu Nadzornega odbora Občine Šmartno pri
Litiji za leto 2012
Uvod v to točko dnevnega reda je podal Jože Perme, ki je predstavil ključne točke, ki jih bo
zajel v poročilu o delu Nadzornega odbora Občine Šmartno pri Litiji za leto 2012, ki bo
pripravljen in predstavljen na seji Občinskega sveta. S predlogom poročila bo Nadzorni odbor
seznanjen na naslednji seji Nadzornega odbora.
Ad 5) Razno
Pod točko razno je Jože Perme najprej povzel dopis, ki je bil posredovan županu glede
podjetja Plan-net Solar d.o.o., in razpravljal glede prejetega dopisa, ki je bil s strani občine
posredovan omenjenemu podjetju. Dejal je, da je potrebno dopis občine dopolniti, in sicer z
odgovori na odprta vprašanja.
Poleg tega je Jože Perme povzel dopise, ki so bili posredovani županu in so se nanašali na
arhiva KS Velika Štanga, otroško igrišče pri OŠ Šmartno in pogodbe s Krzneno galanterijo
Fredi, Alfred Bučar s.p. Glede slednjega je razpravljala Milena Mrzel. Tudi na omenjene
dopise Nadzorni odbor pričakuje odgovore občine.
Nazadnje je Jože Perme nekaj pojasnil podal glede poročil občinske uprave v zvezi s
stanovanjskim kompleksom Grmače. Pozval je, da skupina, ki je bila določena za pregled
dokumentacije, izbere enega vodjo tega pregleda. Tako je France Logonder predlagal Tomaža
Gradiška. V zvezi s tem pregledom so v nadaljevanju razpravljali Tomaž Gradišek, Jože
Perme, Friderik Dacar in Milena Mrzel.
V zvezi s tem je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP: V skupino za pregled dokumentacije izgradnje stanovanjskega kompleksa
Grmače se imenujejo naslednji člani Nadzornega odbora: Franc Logonder, Friderik
Dacar in Tomaž Gradišek. Skupino vodi Tomaž Gradišek. Skupina izdela program dela
pregleda dokumentacije z okvirno časovnico. Pregleda se celotna dokumentacija in
postopki od začetka do zaključitve izgradnje in vseh plačil. Občinska uprava oziroma
skrbnik projekta Grmače po potrebi nudi pojasnila na odprta vprašanja. Skupina izvaja
pregled v okviru nalog in pristojnosti Nadzornega odbora. Vodja skupine o opravljenem
delu poroča na sejah Nadzornega odbora. O pregledu dokumentacije skupina piše
zapisnik in izdela končno poročilo.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 5 članov odbora.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi »za« in 0 glasov »proti«.
Seja se je zaključila ob 1950 uri.
Zapisal:
Matej Adamič

Predsednik
Nadzornega odbora:
Jože Perme, l.r.

