SKRAJŠANI ZAPISNIK
21. redne seje NADZORNEGA ODBORA Občine Šmartno pri Litiji,
ki je bila v torek 9.4.2013 ob 1800 uri
v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji.
Prisotni člani odbora: Jože Perme, Tomaž Gradišek, Friderik Dacar, France Logonder, 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. Prisotni so bili vsi člani odbora in odbor je bil sklepčen.
Predlagal je naslednji dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 20. redne seje z dne 13.3.2013,
2. Obravnava gradiva za 18. redno sejo Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji,
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 poteka pregleda dokumentacije stanovanjskega
kompleksa Grmače,
7. 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 20. redne seje z dne 13.3.2013
Predsednik Nadzornega odbora Jože Perme je povzel skrajšani zapisnik 20. redne seje, na
katerega ni bilo pripomb.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje zapisnik 20. redne seje z dne 13.3.2013.
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 18. redno sejo Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji
Pri drugi točki dnevnega reda 18. redne seje Občinskega sveta je uvod podal Jože Perme.
Razprave nato ni bilo.
Predsedujoči je v zvezi z drugo točko dnevnega reda Občinskega sveta dal na glasovanje
naslednja predloga sklepov:
SKLEP 1: Nadzorni odbor se je seznanil z Odlokom o spremembah in dopolnitvah
Odloka o splošnih pogojih Občine Šmartno pri Litiji pri dodeljevanju stanovanj,

oddajanju poslovnih prostorov in ostalih nepremičnin ter določanju najemnin –
skrajšan postopek in se strinja, da ga Občinski svet sprejme v predlagani vsebini.
SKLEP 2: Strokovne službe in župan naj v bodoče pri pripravi občinskih odlokov več
pozornosti namenijo strokovnosti in zakonitosti samih odlokov.
Pri tretji točki dnevnega reda 18. 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 3: Nadzorni odbor se je seznanil z Odlokom o izvedbenem delu občinskega
prostorskega načrta občine Šmartno pri Litiji – predlog za drugo branje in se strinja, da
ga Občinski svet sprejme v predlagani vsebini.
K četrti točki dnevnega reda 18. 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 4: Nadzorni odbor se je seznanil z Odlokom o programu opremljanja in merilih
za odmero komunalnega prispevka za območje urejanja OPPN Šmartno sever – 3. del predlog za drugo branje in se strinja, da ga Občinski svet sprejme v predlagani vsebini.
Pri peti točki dnevnega reda 18. redne seje Občinskega sveta je predstavitev točke podal
Matej Adamič. Razpravljali so Jože Perme, Friderik Dacar, Tomaž Gradišek in France
Logonder. Dodatna pojasnila je podal Matej Adamič.
Po seznanitvi in pregledu gradiva pod to točko dnevnega reda Občinskega sveta je
predsedujoči dal na glasovanje naslednje predloge sklepov:
SKLEP 5: Nadzorni odbor predlaga Občinskemu svetu, da sprejme Zaključni račun
proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2012, Poročilo o opravljeni inventuri
sredstev, terjatev in obveznosti Občine Šmartno pri Litiji na dan 31.12.2011, Poročilo o
opravljeni inventuri sredstev, terjatev in obveznosti občine Šmartno pri Litiji na dan
31.12.2012 ter Poročilo o opravljenem popisu nepremičnin in opreme v tuji lasti; v lasti
občine Šmartno pri Litiji po stanju na dan 31.12.2012.
SKLEP 6: Župan in občinska uprava naj upoštevata in zagotovita realizacijo ugotovitev
in priporočil inventurne komisije v Poročilu o opravljeni inventuri sredstev, terjatev in
obveznosti občine Šmartno pri Litiji na dan 31.12.2012.
SKLEP 7: Nadzorni odbor predlaga, da pripravljen Zaključni račun proračuna Občine
Šmartno pri Litiji za leto 2012 pregleda oziroma revidira revizijska hiša in poda svoje
ugotovitve, mnenja in priporočila.
SKLEP 8: Nadzorni odbor poziva župana in občinsko upravo naj glede nejasnosti v
zvezi z denarnimi sredstvi, kratkoročnimi in dolgoročnimi terjatvami ter kratkoročnimi
in dolgoročnimi obveznosti občine do 1.5.2013 pripravita oceno stanja in obrazložitev
vzroka nastalih neplačanih terjatev in neizvedene izterjave teh terjatev. Istočasno je
potrebno pripraviti in izvesti ukrepe za odpravo problematike izterjave zapadlih
terjatev - računov ter ugotoviti morebitno osebno odgovornost kršitev delovnih
obveznosti v občinski upravi, zaradi katerih je bil lahko zmanjšanj priliv finančnih
sredstev v občinski proračun v letu 2012.

K šesti točki dnevnega reda 18. 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 9: Nadzorni odbor se je seznanil s Soglasjem k ceni socialno varstvene storitve
pomoč družini na domu, ki jo izvaja Dom Tisje, in se strinja, da ga Občinski svet
sprejme v predlagani vsebini.
Pri sedmi točki dnevnega reda 18. 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 10: Nadzorni odbor se je seznanil s Predlogom novih cen za programe
predšolske vzgoje in se strinja, da ga Občinski svet sprejme v predlagani vsebini.
K osmi točki dnevnega reda 18. redne seje Občinskega sveta je uvod podal Jože Perme.
Razprave ni bilo.
Predsedujoči je v zvezi z osmo točko dnevnega reda Občinskega sveta dal na glasovanje
naslednji predlog sklepa:
SKLEP 11: Nadzorni odbor se je seznanil s Sklepom o dopustnosti širitve območja
stavbnih zemljišč in se strinja, da ga Občinski svet sprejme v predlagani vsebini.
Pri deveti točki dnevnega reda 18. 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.
Pri deseti točki dnevnega reda 18. 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 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 je bilo prisotnih 5 članov odbora.
Sklepi so bili sprejeti s 5 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. Ker ni bilo predloženih dveh poročil o
pregledu letnih poročil se razprava in odločanje pod to točko dnevnega reda prestavil na
naslednjo sejo Nadzornega odbora.

Ad 4) Zaključek in sprejem sklepov v zvezi s pregledom sofinanciranja stroškov
odlaganja komunalnih odpadkov v občini Šmartno pri Litiji
V zvezi s to temo je Tomaž Gradišek dejal, da mu bodo iz JP KSP Litija naknadno poslali vse
podatke, ki se nanaša na to področje, zato je predsedujoči razpravo o tej točki dnevnega reda
prestavil na naslednjo sejo Nadzornega odbora.
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 v zvezi s tem dal na glasovanje naslednji predlog
sklepa:
SKLEP: Nadzorni odbor pripravi dopise naslovljene na občinsko upravo v zvezi z
razpravo na prejšnji seji Nadzornega odbora glede pogodbe s Krzneno galanterijo
Fredi, Alfred Bučar s.p. ter Rokometnim društvom Šmartno in dodeljevanjem finančnih
sredstev društvom v občini.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 5 članov odbora.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi »za« in 0 glasov »proti«.
Ad 6) Seznanitev z informacijo glede poteka pregleda dokumentacije stanovanjskega
kompleksa Grmače
Pod to točko dnevnega reda je najprej Tomaž Gradišek predstavil nadaljnji potek pregleda
investicije v stanovanjski kompleks na Grmačah in s tem povezano dopolnjeno poročilo v
zvezi s tem pregledom. Na to temo sta razpravljala še France Logonder in Jože Perme.
Po razpravi je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP: V zvezi s pregledom dokumentacije stanovanjskega kompleksa Grmače
Nadzorni odbor zahteva, da občinska uprava pripravi vse podatke, ki se nanašajo na
prejete fakture za omenjeno investicijo od podjetja Tempus Babnik d.o.o., vrednost
zemljišč stanovanjskega kompleksa Grmače ter porabljen del kredita za to investicijo in
pripadajoči del obresti od kredita. Omenjene podatke naj občinska uprava pripravi do
25.4. 2013.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 5 članov odbora.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi »za« in 0 glasov »proti«.
Ad 7) Razno
Pod točko razno sta razpravljala Tomaž Gradišek in Jože Perme glede poteka izvajanja
investicij v občini.
Seja se je zaključila ob 1920 uri.
Zapisal:
mag. Matej Adamič

Predsednik Nadzornega odbora:
Jože Perme, l.r.

