SKRAJŠANI ZAPISNIK
31. redne seje NADZORNEGA ODBORA Občine Šmartno pri Litiji,
ki je bila v sredo 23.4.2014 ob 1900 uri
v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji.
Prisotni člani odbora: Jože Perme, Friderik Dacar, France Logonder, Milena Mrzel
Odsotni člani odbora: Tomaž Gradišek
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 štirje člani odbora in odbor je bil sklepčen.
Predlagal je naslednji dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 30. redne seje z dne 26.3.2014,
2. Obravnava gradiva za 23. redno sejo Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji,
3. Obravnava in seznanitev s poročili in sklepi pregledov letnih poročil društev s
področja kmetijstva in turističnih društev za leto 2013,
4. Seznanitev z vsebino in rezultati pregleda ter odgovori občine v zvezi s
stanovanjskim kompleksom Grmače,
5. 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 30. redne seje z dne 26.3.2014
Predsednik Nadzornega odbora Jože Perme je povzel skrajšani zapisnik 30. redne seje, na
katerega ni bilo pripomb.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje zapisnik 30. redne seje z dne 26.3.2014.
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 23. redno sejo Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji
Uvod v to točko dnevnega reda je podal Jože Perme.
Pod drugo točko dnevnega reda 23. redne seje Občinskega sveta je uvod podal Jože Perme.
Razprave ni bilo.
Predsedujoči je v zvezi z drugo točko dnevnega reda Občinskega sveta dal na glasovanje
naslednji predlog sklepa:
SKLEP 1: Nadzorni odbor se je seznanil z Odlokom o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in
redarstvo občin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji« skrajšan postopek in se strinja, da jih Občinski svet sprejme v predlagani vsebini.

Pri tretji točki dnevnega reda 23. redne seje Občinskega sveta je uvod podal Jože Perme.
Razpravljal je France Logonder.
Predsedujoči je v zvezi s tretjo točko dnevnega reda Občinskega sveta dal na glasovanje
naslednji predlog sklepa:
SKLEP 2: Nadzorni odbor se je seznanil z Odlokom o oskrbi s pitno vodo v občini
Šmartno pri Litiji – predlog za prvo branje in se strinja, da jih Občinski svet sprejme v
predlagani vsebini.
K četrti točki dnevnega reda 23. redne seje Občinskega sveta je uvod podal Jože Perme.
Razprave ni bilo.
Predsedujoči je v zvezi s četrto točko dnevnega reda Občinskega sveta dal na glasovanje
naslednji predlog sklepa:
SKLEP 3: Nadzorni odbor se je seznanil z Odlokom o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za območje urejanja z oznako JV_54 – Kamnolom Ježce - predlog
za prvo branje in se strinja, da jih Občinski svet sprejme v predlagani vsebini.
Pri peti točki dnevnega reda 23. redne seje Občinskega sveta je uvod podal Jože Perme.
Razprave ni bilo.
V zvezi s to točko dnevnega reda Občinskega sveta je predsedujoči dal na glasovanje
naslednje predloge sklepov:
SKLEP 4: Nadzorni odbor se je seznanil z Odlokom o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za območje urejanja z oznako JV_52 – turistična kmetija Gracar na
Stari Gori pri Velikem Gabru - predlog za prvo branje in se strinja, da jih Občinski svet
sprejme v predlagani vsebini.
K šesti točki dnevnega reda 23. 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 5: Nadzorni odbor se je seznanil z Odlokom o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za območje enote urejanja prostora z oznako ŠM_14 Območje
centralnih dejavnosti s parkom - Šmartno vzhod ob obvoznici - predlog za prvo branje
in se strinja, da ga Občinski svet sprejme v predlagani vsebini.
Pri sedmi točki dnevnega reda 23. redne seje Občinskega sveta je uvod podal Jože Perme.
Razpravljal je France Logonder.
Predsedujoči je v zvezi s to točko dnevnega reda Občinskega sveta dal na glasovanje naslednji
predlog sklepa:
SKLEP 6: Nadzorni odbor se je seznanil z Odlokom o spremembah in dopolnitvah
Odloka o izvedbenem delu Občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Šmartno pri
Litiji in se strinja, da ga Občinski svet sprejme v predlagani vsebini.
K osmi točki dnevnega reda 23. redne seje Občinskega sveta je uvodno obrazložitev podal
Matej Adamič. Razpravljala sta Jože Perme in France Logonder.
Predsedujoči je v zvezi z osmo točko dnevnega reda Občinskega sveta dal na glasovanje
naslednja predloga sklepov:

SKLEP 7: Nadzorni odbor se je seznanil z vsebino Zaključnega računa proračuna
Občine Šmartno pri Litiji za leto 2013, istočasno se je seznanil z različnimi bilancami in
stanji raznovrstnih evidenc ter poročilom o opravljeni inventuri za leto 2013 ter
predlaga Občinskemu svetu, da sprejme Zaključni račun proračuna Občine Šmartno
pri Litiji za leto 2013.
SKLEP 8: Nadzorni odbor tudi predlaga, da Zaključni račun proračuna Občine
Šmartno pri Litiji za leto 2013 pregleda revizijska hiša. Izdelano revizijsko poročilo se
predloži tudi Nadzornemu odboru.
Pri deveti točki dnevnega reda 23. 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 9: Nadzorni odbor se je seznanil s Sklepom o ukinitvi javnega dobra in se
strinja, da ga Občinski svet sprejme v predlagani vsebini.
K deseti točki dnevnega reda 23. redne seje Občinskega sveta je uvod podal Jože Perme.
Razprave ni bilo.
Predsedujoči je v zvezi z deseto 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 in se strinja, da ga Občinski svet sprejme v predlagani vsebini.
Ob glasovanju pri vseh sklepih pod to točko dnevnega reda so bili prisotni 4 člani odbora.
Sklepi so bili sprejeti s 4 glasovi »za« in 0 glasov »proti«.
Ad 3) Obravnava in seznanitev s poročili in sklepi pregledov letnih poročil društev s
področja kmetijstva in turističnih društev za leto 2013
Pod to točko dnevnega reda je uvod podal Jože Perme, ki je najprej predstavil svoja poročila v
zvezi s pregledom letnih poročil društev s področja kmetijstva, turističnih društev in
podeželskim združenjem (Društvo kmetic Litija, Govedorejsko društvo Litija in Društvo
podeželske mladine LIŠ). Nato je svoja poročila predstavil Friderik Dacar (Jarina z.o.o.,
Čebelarsko društvo Litija in KGZS - Zavod LJ) ter France Logonder (Planinsko društvo Litija
in ŠD Javor).
Nato pa je Milena Mrzel predstavila še svoja zaostala poročila v zvezi s pregledi finančnih
načrtov javnih podjetij in javnih zavodov za proračun za leto 2014 (Glasbena šola LitijaŠmartno in Knjižnica Litija). V zvezi s tem je predsedujoči dal na glasovanje naslednja
predloga sklepov:
SKLEP 1: Iz pregledov in podanih poročil Nadzorni odbor ugotavlja, da so osnutki in
predlogi finančnih načrtov javnih zavodov in podjetji Občine Šmartno pri Litiji za leto
2014 pripravljeni korektno in izkazujejo dejanske potrebe po realizaciji tako na
prihodkovni kot odhodkovni strani finančnih načrtov in so bili primerna podlaga za
izdelavo Predloga proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2014.
SKLEP 2: V primerih neskladij med sprejetimi finančnimi načrti ter sprejetim letnim
proračunom občine Nadzorni odbor predlaga za naslednje leto pred sprejetjem

občinskega proračuna predhodno usklajevanje med sprejetimi finančnimi načrti javnih
zavodov in javnih podjetji in pripravo predloga občinskega proračuna.
Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani odbora.
Sklepa sta bila sprejeta s 4 glasovi »za« in 0 glasov »proti«.
Ad 4) Seznanitev z vsebino in rezultati pregleda ter odgovori občine v zvezi s
stanovanjskim kompleksom Grmače
Pod to točko dnevnega reda je najprej Matej Adamič prebral dopis Občinske uprave v zvezi s
stanovanjskim kompleksom Grmače. Razpravljala sta Jože Perme in France Logonder.
Po razpravi je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP: Občinska uprava naj omenjeni dopis s prilogami (cenitvami stanovanj)
posreduje Jožetu Permetu, Francetu Logondru, Frideriku Dacarju in Tomažu
Gradišku.
Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani odbora.
Sklep je bil sprejet s 4 glasovi »za« in 0 glasov »proti«.
Ad 5) Razno
Pod točko razno ni bilo razprave.
Seja se je zaključila ob 2005 uri.
Zapisal:
mag. Matej Adamič

Predsednik Nadzornega odbora:
Jože Perme, l.r.

