SKRAJŠANI ZAPISNIK
20. redne seje NADZORNEGA ODBORA Občine Šmartno pri Litiji,
ki je bila v sredo 13.3.2013 ob 1800 uri
v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji.
Prisotni člani odbora: Jože Perme, Tomaž Gradišek, Friderik Dacar, France Logonder
Odsotni člani odbora: Milena Mrzel
Ostali prisotni: Matej Adamič, Nataša Dobravec
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 19. redne seje z dne 30.1.2013,
2. Obravnava gradiva za pripravo osnutka 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,
3. Zaključek in sprejem sklepov v zvezi s pregledom letnih poročil športnih društev,
prejemnikov finančnih sredstev občinskega proračuna Občine Šmartno pri Litiji
za leto 2011,
4. Zaključek in sprejem sklepov v zvezi s pregledom sofinanciranja stroškov
odlaganja komunalnih odpadkov v občini Šmartno pri Litiji,
5. Obravnava in sprejem sklepov glede zahtev Nadzornega odbora in odgovorov
občine na različne dopise Nadzornega odbora v letu 2012,
6. Seznanitev z informacijo glede začetka pregleda dokumentacije stanovanjskega
kompleksa Grmače,
7. Priprava in razdelitev finančnih načrtov javnih podjetij in javnih zavodov za
proračun 2013,
8. 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 19. redne seje z dne 30.1.2013
Predsednik Nadzornega odbora Jože Perme je povzel skrajšani zapisnik 19. redne seje, na
katerega ni bilo pripomb.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje zapisnik 19. redne seje z dne 30.1.2013.
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 pripravo osnutka 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

Uvod v to točko dnevnega reda je podal Jože Perme. Razpravljali so France Logonder, Jože
Perme in Tomaž Gradišek. Pojasnjevala je Nataša Dobravec. V razpravi se je oblikoval
predlog, da se s pravilnikom določijo razmerja sejnin med člani Občinskega sveta in
Nadzornega odbora enako kot so že veljala v obdobju od 2003 do 2006, takšno razmerje pa
naj bi veljalo tudi za predsednika Nadzornega odbora za udeležbo na seji Občinskega sveta.
Razprava je tekla tudi v smeri, da je potrebno sejnine svetnikov občinskega sveta in članom
odborov občinskega sveta v najkrajšem možnem času uskladiti z določili sprememb Zakona
za uravnoteženje javnih financ in določili z Zakonom o lokalni samoupravi.
Po razpravi je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP: Glede na odločitev, sklep občinskega sveta, da pri pripravi predloga novega
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 sodeluje tudi Nadzorni odbor, Nadzorni
odbor predlaga, da se v vsebino 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 določi
razmerja višin sejnin med člani Občinskega sveta in člani Nadzornega odbora enako kot
so že veljala v obdobju od 2003 do 2006. Takšno razmerje naj velja tudi za predsednika
oziroma predstavnika Nadzornega odbora za udeležbo na seji Občinskega sveta. V
preprečitev morebitnega kršenja zakonodaje iz omenjenega področja, Nadzorni odbor
predlaga županu in Občinskemu svetu, da se vsebina 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 uskladi z določili vsebine Zakona za uravnoteženje javnih financ in
Zakona o lokalni samoupravi s spremembami in sprejme v najkrajšem možnem času.
Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani odbora.
Sklep je bil sprejet s 4 glasovi »za« in 0 glasov »proti«.
Ad 3) Zaključek in sprejem sklepov v zvezi s pregledom letnih poročil športnih društev,
prejemnikov finančnih sredstev občinskega proračuna Občine Šmartno pri Litiji
za leto 2011
Uvod v to točko dnevnega reda je podal Jože Perme.
Nato je France Logonder razpravljal glede poročila Strelskega društva Šmartno – Litija za leto
2011 in predstavil svoja razmišljanja glede pregleda tega poročila. Razpravljala sta Jože
Perme in France Logonder. V nadaljevanju sta razpravljala tudi glede Športnega društva
Floorball. Dogovorjeno je bilo, da je potrebno članu v pregled posredovati celotno
dokumentacijo v zvezi s tema dvema društvoma in da se pripravita ustrezna poročila s sklepi
o pregledu.
Nato je Jože Perme razpravljal glede Rokometnega društva Šmartno, predvsem v zvezi s
promocijskimi sredstvi. Prebral je odgovor občine na dopis Nadzornega odbora o odprtih
vprašanjih glede teh sredstev, ki jih je prejelo Rokometno društvo Šmartno. Razprava je tekla
v smeri predloga, da je potrebno pristopiti k izdelavi pravilnika, ki bi opredelil sponzorska in
promocijska sredstva za vsa športna društva, brez neenake obravnave nekaterih društev.
Sredstva pa bi morala biti namenjena promociji in ne redni dejavnosti teh društev. Podobnega
je tudi Tomaž Gradišek menil, da je potrebno sredstva nameniti tudi drugim društvom.
Razpravljal je še France Logonder.

V zvezi s tem je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP: Nadzorni odbor predlaga Županu in občinski upravi ter Občinskemu svetu, da
se za sprejem pripravi Pravilnik o delitvi sponzorskih in promocijskih sredstev za
športna in druga društva.
Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani odbora.
Sklep je bil sprejet s 4 glasovi »za« in 0 glasov »proti«.
Ad 4) Zaključek in sprejem sklepov v zvezi s pregledom sofinanciranja stroškov
odlaganja komunalnih odpadkov v občini Šmartno pri Litiji
Uvod v to točko je podal Jože Perme. Nato je razpravljal Tomaž Gradišek, ki je dejal, da se
podatki občine in JP KSP Litija ne ujemajo in da bo z zadevo razčistil in pridobil podatke v
zvezi z odpadki v občini Šmartno pri Litiji v JP KSP Litija.
Ad 5) Obravnava in sprejem sklepov glede zahtev Nadzornega odbora in odgovorov
občine na različne dopise Nadzornega odbora v letu 2012
Najprej je uvod podal Jože Perme, ki je najprej razpravljal glede pogodbe s Krzneno
galanterijo Fredi, Alfred Bučar s.p. in mesečnih računov, ki jih omenjeno podjetje izdaja
Občini Šmartno pri Litiji. Dejal je, da je zaradi vsakomesečnih izkazanih visokih računov
potrebno preveriti možnost pregleda originalnih računov, ki jih podjetje mesečno prejema za
plačilo stroškov blaga in storitev po pogodbi. Prav tako je potrebno pridobiti primerjalne
podatke upravljanja in financiranja športnih dvoran v drugih občinah. Razpravljali sta še
Friderik Dacar in France Logonder.
Ker Nadzorni odbor še ni prejel odgovora na odprta vprašanja dopisa v zvezi z izgradnjo
otroškega igrišča pri OŠ Šmartno je Nadzorni odbor sprejel naslednji predlog sklepa:
SKLEP: Nadzorni odbor poziva občino naj do aprilske oziroma majske seje Nadzornega
odbora pripravi odgovor na dopis glede odprtih vprašanj v zvezi z izgradnjo otroškega
igrišča pri OŠ Šmartno.
Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani odbora.
Sklep je bil sprejet s 4 glasovi »za« in 0 glasov »proti«.
V zvezi z odgovorom na zadevo s podjetjem Plan-net Solar d.o.o. Nadzorni odbor pričakuje
razrešitev zadeve pred pravosodnimi organi, kjer tečejo postopki. V zvezi uničenja arhiva KS
Velika Štanga Nadzorni odbor od občine pričakuje ustrezno rešitev zadeve v skladu s
priporočili Nadzornega odbora v dopisu naslovljenem na občino.
Ad 6) Seznanitev z informacijo glede začetka pregleda dokumentacije stanovanjskega
kompleksa Grmače
Uvod v to točko dnevnega reda je podal Jože Perme. Nato je predstavitev kratkega poročila
prvih 4 točk iz programa dela pregleda dokumentacije podal Tomaž Gradišek. Razpravljali so
nato vsi prisotni člani Nadzornega odbora.
Na koncu so se dogovorili, da se skupina, ki je zadolžena za pregled te investicije, dobi v
naslednjih nekaj dnevih, ko bodo nadaljevali s pregledom dokumentacije omenjene
investicije.

Ad 7) Priprava in razdelitev finančnih načrtov javnih podjetij in javnih zavodov za
proračun 2013
Uvod je podal Jože Perme, ki je nato dejal, da si člani razdelijo predloge finančnih načrtov
javnih podjetji in javnih zavodov za proračun 2013 na enak način kot v preteklem letu:
Friderik Dacar (ZD Litija), Milena Mrzel (Glasbena šola Litija-Šmartno in Knjižnica Litija),
Jože Perme (Osnovna šola Šmartno), Tomaž Gradišek (JZ Bogenšperk in JP KSP Litija) in
France Logonder (Osnovna šola Litija – EPP in Gasilska zveza Šmartno). Člani naj bi
pregledali dokumentacijo in pripravili poročilo o pregledu do majske seje.
Ad 8) Razno
Pod točko razno je Jože Perme razpravljal o zadevah, ki jih bo potrebno zahtevati, da jih
občina pripravi za pregled. Tako naj bi se pripravil seznam vseh društev, ki prejemajo
finančna sredstva iz občinskega proračuna, podatke o prenosu zadev iz Režijskega obrata
občine na JP KSP Litija, poslovno finančni načrt JP KSP Litija za leto 2013, informacijo o
poteku postopkov izgradnje obvoznice, prihodke in odhodke za stanovanja na Grmačah za
leto 2012 ter pregled sodnih postopkov, v katerih nastopa občina Šmartno pri Litiji v vlogi
toženca ali tožnika.
France Logonder je razpravljal glede upravljanja z vodo v občini in predlagal, da bi Občinski
svet pregledal podeljene koncesije na tem področju. Tako je poudaril, da bi bilo potrebno, da
se vse vodovodne sisteme preda enemu upravljavcu, to je JP KSP Litija. Na to temo je nato
razpravljal Jože Perme in predlagal, da Logonder pripravi pisno utemeljitev in zahtevek.
Seja se je zaključila ob 2040 uri.
Zapisal:
mag. Matej Adamič

Predsednik
Nadzornega odbora:
Jože Perme, l.r.

