SKRAJŠANI ZAPISNIK
22. redne seje NADZORNEGA ODBORA Občine Šmartno pri Litiji,
ki je bila v torek 14.5.2013 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 21. redne seje z dne 9.4.2013,
2. Zaključek in sprejem sklepov v zvezi s pregledom letnih poročil športnih društev,
prejemnikov finančnih sredstev občinskega proračuna Občine Šmartno pri Litiji
za leto 2011,
3. Zaključek in sprejem sklepov v zvezi s pregledom sofinanciranja stroškov
odlaganja komunalnih odpadkov v občini Šmartno pri Litiji,
4. Obravnava in seznanitev s poročili in sklepi pregledov predlogov finančnih
načrtov javnih podjetij in javnih zavodov za proračuna za leto 2013,
5. Seznanitev in obravnava odgovorov občine v zvezi z zahtevami oziroma dopisi
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 21. redne seje z dne 9.4.2013
Predsednik Nadzornega odbora Jože Perme je povzel skrajšani zapisnik 21. redne seje, na
katerega ni bilo pripomb.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje zapisnik 21. redne seje z dne 9.4.2013.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 5 članov odbora.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi »za« in 0 glasov »proti«.
Ad 2) Zaključek in sprejem sklepov v zvezi s pregledom letnih poročil športnih društev,
prejemnikov finančnih sredstev občinskega proračuna Občine Šmartno pri Litiji
za leto 2011
Pod to točko dnevnega reda je najprej svoje poročilo v zvezi s pregledom letnega poročila ŠD
Floorball predstavil France Logonder. Razpravljali so Jože Perme, France Logonder in Milena
Mrzel.

Po razpravi je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP 1: Nadzorni odbor sprejme poročilo ŠD Floorball z dodatnimi pojasnili in
obrazložitvami kot sprejemljivo in zadovoljivo, ker ni bilo ugotovljeno nenamenskosti,
negospodarnosti, nesmotrnosti in neekonomične porabe finančnih sredstev, prejetih iz
proračuna občine v letu 2011.
Nato je France Logonder predstavil še poročilo o pregledu letnega poročila Strelskega društva
Šmartno – Litija. Razprave ni bilo.
Po predstavitvi poročila je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP 2: Nadzorni odbor po naknadno pridobljeni dokumentaciji in obrazložitvah
sprejme poročilo Strelskega društva Šmartno – Litija za leto 2011.
V zvezi s pregledom letnih poročil športnih društev, prejemnikov finančnih sredstev
občinskega proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2011, je predsedujoči dal na
glasovanje naslednja predloga sklepov:
SKLEP 3: Za letna poročila in naknadno pridobljena dokumentacijo ter obrazložitve s
strani športnih društev za delo in finančno poslovanje v letu 2011 Nadzorni odbor
ugotavlja da so primerna. Delo in finančno poslovanje s finančnimi sredstvi občinskega
proračuna je teklo dokaj racionalno, gospodarno, smotrno in namensko. Nezakonitosti
niso bile ugotovljene.
SKLEP 4: Nadzorni odbor županu in občinski upravi predlaga, da od vseh športnih
društev, ki so sofinancirani iz občinskega proračuna zahteva pravočasno predložitev
letnih poročil o delu in finančnem poslovanju s podrobnimi obrazložitvami o aktivnostih
v društvih in porabi finančnih sredstev.
Ob glasovanju sklepov št. 1, 2, 3 in 4 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 sofinanciranja stroškov
odlaganja komunalnih odpadkov v občini Šmartno pri Litiji
Uvod v to točko dnevnega reda je podal Jože Perme. Dodatna pojasnila v zvezi s to temo je
podal Tomaž Gradišek. Po pojasnilih je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog
sklepa:
SKLEP: Nadzorni odbor z dopisom zaprosi JP KSP Litija, da v zvezi s prvim
odgovorom JP KSP Litija Nadzornemu odboru odgovori tudi, koliko faktur je JP KSP
Litija izstavila Občini Šmartno pri Litiji in v kakšnih zneskih v letu 2012 za
sofinanciranje odvoza komunalnih odpadkov po pogodbi.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 5 članov odbora.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi »za« in 0 glasov »proti«.
Ad 4) Obravnava in seznanitev s poročili in sklepi pregledov predlogov finančnih
načrtov javnih podjetij in javnih zavodov za proračuna za leto 2013
Uvod v to točko dnevnega reda je podal Jože Perme. Najprej je Friderik Dacar razpravljal
glede finančnega načrta ZD Litija za proračun za leto 2013.

V zvezi s finančnim načrtom ZD Litija je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog
sklepa:
SKLEP1: Finančni načrt Zdravstvenega doma Litija za občinski proračun Občine
Šmartno pri Litiji za leto 2013 izkazuje dejanske potrebe po realizaciji predvidenih
stroškov financiranja (nakup opreme).
Glede predlogov finančnih načrtov javnih podjetij in javnih zavodov sta nato razpravljala
Tomaž Gradišek in Milena Mrzel. Na koncu je svoje poročilo glede pregleda finančnega
načrta OŠ Šmartno za leto 2013 predstavil Jože Perme.
V zvezi s finančnim načrtom OŠ Šmartno je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog
sklepa:
SKLEP 2: Zaradi precejšnjega neskladja med sprejetim finančnim načrtom predvsem
na proračunski postavki materialni stroški za izvajanje redne šolske dejavnosti in
investicije ter investicijskim vzdrževanjem Osnovne šole Šmartno ter sprejetim
proračunom za leto 2013 Občine Šmartno pri Litiji Nadzorni odbor predlaga za
naslednja leta pred sprejetjem občinskega proračuna predhodno usklajevanje med
sprejetim finančnim načrtom in pripravo občinskega proračuna.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 5 članov odbora.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi »za« in 0 glasov »proti«.
Ad 5) Seznanitev in obravnava odgovorov občine v zvezi z zahtevami oziroma dopisi
Nadzornega odbora v letu 2012
Uvod je podal Jože Perme, ki je najprej razpravljal glede odgovora občine v zvezi z
Zaključnim računom proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2012 in Poročilom o
opravljeni inventuri. Pojasnila je podal Matej Adamič. Razprave ni bilo.
Predsedujoči je v zvezi s tem odgovorom dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP 1: Nadzorni odbor se je seznanil s pisnim odgovorom občine glede Zaključnega
računa proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2012 in Poročila o opravljeni
inventuri, ki se nanaša na neplačane terjatve občine, in ugotavlja, da je iz vsebine
odgovora razvidno, da občina zadovoljivo izvaja ukrepe za odpravo problematike
izterjave zapadlih terjatev. Istočasno Nadzorni odbor predlaga občini, da dosledno v
okviru zakonskih določil izvaja aktivnosti in ukrepe za zagotovitev pravočasne
poravnave zapadlih obveznosti neplačanih terjatev kupcev do občine.
Nato je Jože Perme razpravljal glede odgovora občine na odprta vprašanja in nejasnosti v
zvezi zunanje ureditve in izgradnje otroškega igrišča pri OŠ Šmartno. Razpravljala je še
Milena Mrzel.
Po razpravi je predsedujoči v zvezi s tem odgovorom dal na glasovanje naslednji predlog
sklepa:
SKLEP 2: Nadzorni odbor bo pregledal še dodatno pridobljeno dokumentacijo v zvezi z
izgradnjo otroškega igrišča. Po pregledu dokumentacije bo Nadzorni odbor po potrebi
na eno izmed prihodnjih sej povabil skrbnico projekta izgradnje otroškega igrišča ga.
Karmen Sadar, da bo podala še dodatna pojasnila in obrazložitve v zvezi s projektom.
V nadaljevanju je Jože Perme prebral dopis, ki ga je Nadzorni odbor posredoval občinski
upravi v zvezi z izgradnjo stanovanjskega kompleksa Grmače. Razpravljali so Tomaž

Gradišek, Friderik Dacar, France Logonder, Jože Perme in Milena Mrzel. Pojasnila je podal
Matej Adamič.
Po razpravi je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP 3: Nadzorni odbor ugotavlja, da je posredovan odgovor glede izgradnje
stanovanjskega kompleksa Grmače pomanjkljiv, zato do naslednje seje Nadzornega
odbora zahteva dodatna pojasnila oziroma dopolnitev odgovora v zvezi z vrednostjo
oziroma ceno celotnega zazidalnega zemljišča na katerem je zgrajen stanovanjski
kompleks Grmače in okvirno višino zneska pripadajočega dela obresti od kredita, ki je
bil porabljen za plačilo izvajalcu izgradnje.
Na koncu je predsedujoči v zvezi z odgovorom glede pogodbe s Krzneno galanterijo Fredi,
Alfred Bučar s.p. dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP 4: Nadzorni odbor bo odgovor občine v zvezi s Krzneno galanterijo Fredi,
Alfred Bučar s.p. obravnaval na naslednji seji.
Ob glasovanju sklepov št. 1, 2, 3 in 4 je bilo prisotnih 5 članov odbora.
Sklepi so bili sprejeti 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 so razpravljali Jože Perme, Tomaž Gradišek in France Logonder.
Ad 7) Razno
Pod točko razno je Jože Perme predlagal, da Nadzorni odbor pregleda letna poročila
humanitarnih društev ter društev, ki delajo z mladino, prejemnikov sredstev iz proračuna
občine v letu 2012. Razpravljal je Friderik Dacar.
V zvezi s tem je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP: Člani Nadzornega odbora si letna poročila omenjenih društev razdelijo med
seboj, tako da vsak pregleda tri društva.
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 1945 uri.
Zapisal:
mag. Matej Adamič

Predsednik Nadzornega odbora:
Jože Perme

