SKRAJŠANI ZAPISNIK
6. redne seje NADZORNEGA ODBORA Občine Šmartno pri Litiji,
ki je bila v ponedeljek 20.6.2011 ob 18.00 uri
v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji.
Prisotni člani odbora: Tomaž Gradišek, Milena Mrzel (od 18.03 dalje), Mateja Volk Mandelj,
France Logonder, Jože Perme
Ostali prisotni: Matej Adamič, župan Milan Izlakar
Sejo je vodil predsednik Nadzornega odbora g. Jože Perme. V uvodu je pozdravil prisotne in
ugotovil sklepčnost odbora. Prisotni so bili štirje člani odbora in odbor je bil sklepčen.
Predlagal je naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Potrditev zapisnika 5. redne seje z dne 10.5.2011
Nadaljevanje pregleda poročil finančnih osnutkov in sprejetih finančnih načrtov
javnih podjetij in zavodov Občine Šmartno pri Litiji za leto 2011
Obravnava gradiva za 8. redno sejo Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji
Pregled letnih poročil uporabnikov proračunskih sredstev za leto 2010
Razno

Predsednik odbora je predlagal spremembo dnevnega reda tako, da se druga in tretja točka
dnevnega reda zamenjata, in brez drugih pripomb dal na glasovanje naslednji predlog
dnevnega reda:
1.
2.
3.
4.
5.

Potrditev zapisnika 5. redne seje z dne 10.5.2011
Obravnava gradiva za 8. redno sejo Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji
Nadaljevanje pregleda poročil finančnih osnutkov in sprejetih finančnih načrtov
javnih podjetij in zavodov Občine Šmartno pri Litiji za leto 2011
Pregled letnih poročil uporabnikov proračunskih sredstev za leto 2010
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 5. redne seje z dne 10.5.2011
Zapisnik 5. redne seje Nadzornega odbora je povzel Jože Perme, na katerega nato ni bilo
pripomb.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje zapisnik 5. redne seje z dne 10.5.2011.
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 8. redno sejo Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji
Uvod v to točko dnevnega reda je podal Jože Perme.

Pri drugi točki dnevnega reda 8. 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 vsebino Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza
komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov na območju Občine Šmartno pri Litiji in se strinja, da ga po skrajšanem
postopku Občinski svet sprejme v predlagani vsebini.
K tretji točki dnevnega reda 8. redne seje Občinskega sveta je obrazložitev podal župan Milan
Izlakar. Razprave ni bilo.
Predsedujoči je v zvezi s tretjo točko dnevnega reda Občinskega sveta dal na glasovanje
naslednji predlog sklepa:
SKLEP 2: Nadzorni odbor se je seznanil s predlaganim 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 ga Občinski svet sprejme v predlagani vsebini.
Pri četrti točki dnevnega reda 8. redne seje Občinskega sveta je obrazložitev podal župan
Milan Izlakar. Razpravljal je Jože Perme.
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 vsebino Odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za območje urejanja Šmartno jug – 2. del in se strinja, da ga
Občinski svet sprejme v predlagani vsebini.
K peti točki dnevnega reda 8. redne seje Občinskega sveta je uvodno obrazložitev podal
župan Milan Izlakar. Razpravljali so Tomaž Gradišek, Jože Perme, Milena Mrzel in France
Logonder.
Predsedujoči je v zvezi s peto točko dnevnega reda Občinskega sveta dal na glasovanje
naslednja predloga sklepov:
SKLEP 4: Nadzorni odbor se je seznanil z vsebino Odloka o načinu izvajanja lokalne
gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na območju Občine Šmartno pri
Litiji – prvo branje (če bo podan predlog tudi v drugem branju) in se strinja, da ga
Občinski svet sprejme v predlagani vsebini.
SKLEP 5: Nadzorni odbor predlaga županu in Občinskemu svetu, da vsi stroški, ki so
oziroma bodo nastali za občino v zvezi celotnega projekta oskrbe s toplotno energijo,
občini povrne izbrani koncesionar, tudi v kakršnikoli drugi obliki.
Pri šesti točki dnevnega reda 8. redne seje Občinskega sveta je uvodno besedo podal Jože
Perme. Razprave nato ni bilo.
Predsedujoči je v zvezi s šesto točko dnevnega reda Občinskega sveta dal na glasovanje
naslednji predlog sklepa:
SKLEP 6: Nadzorni odbor se je seznanil z vsebino Sklepa o delnem povračilu stroškov
organiziranja volilne kampanje za lokalne volitve 2010 v Občini Šmartno pri Litiji in se
strinja, da Občinski svet sprejme sklep v predlagani vsebini.

Uvod k sedmi točki dnevnega reda 8. redne seje Občinskega sveta je podal župan Milan
Izlakar.
Predsedujoči je v zvezi s sedmo točko dnevnega reda Občinskega sveta dal na glasovanje
naslednji predlog sklepa:
SKLEP 7: Nadzorni odbor se je seznanil z vsebino Sklepa o ukinitvi javnega dobra in se
strinja, da ga Občinski svet sprejme v predlagani vsebini.
Uvod k osmi točki dnevnega reda 8. redne seje Občinskega sveta je podal župan Milan
Izlakar.
Predsedujoči je v zvezi z osmo točko dnevnega reda Občinskega sveta dal na glasovanje
naslednji predlog sklepa:
SKLEP 8: Nadzorni odbor se je seznanil z vsebino Sklepa o odprodaji zemljišča in
dopolnitvi letnega načrta pridobitve in razpolaganja stvarnega in finančnega
premoženja občine za leto 2011 in se strinja, da ga Občinski svet sprejme v predlagani
vsebini.
Uvod k deveti točki dnevnega reda 8. redne seje Občinskega sveta je podal župan Milan
Izlakar.
Predsedujoči je v zvezi z deveto točko dnevnega reda Občinskega sveta dal na glasovanje
naslednji predlog sklepa:
SKLEP 9: Nadzorni odbor se je seznanil z vsebino Sklepa o odprodaji zemljišča in
dopolnitvi letnega načrta pridobitve in razpolaganja stvarnega in finančnega
premoženja občine za leto 2011 in se strinja, da ga Občinski svet sprejme v predlagani
vsebini.
Ob glasovanju sklepov pod drugo točko dnevnega reda Nadzornega odbora je bilo prisotnih 5
članov odbora.
Sklepi št. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 in 9 so bili sprejeti s 5 glasovi »za« in 0 glasov »proti«.
Ad 3) Nadaljevanje pregleda poročil finančnih osnutkov in sprejetih finančnih načrtov
javnih podjetij in zavodov Občine Šmartno pri Litiji za leto 2011
Svoje poročilo pregleda poročil finančnih osnutkov javnih podjetij in zavodov Občine
Šmartno pri Litiji za leto 2011 je predstavil še Tomaž Gradišek.
Krajšo obrazložitev je podal Matej Adamič, razpravljali pa so Jože Perme, Tomaž Gradišek in
France Logonder.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP 1: Nadzorni odbor zahteva od JZ Bogenšperk naj preanalizira svoje poslovanje
in predlaga sprejetje tiste ukrepov, ki bodo zmanjšali stroške poslovanja in ukrepov, ki
bodo na prihodkovni strani povečali prihodek samega zavoda z lastno dejavnostjo. Ti
sklepi naj se dostavijo Nadzornemu odboru, ki bo predlagal, da jih obravnava Občinski
svet in zavzame svoja stališča.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 5 članov odbora.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi »za« in 0 glasov »proti«.

Glede sprejetih finančnih načrtov javnih podjetij in zavodov Občine Šmartno pri Litiji za leto
2011 so razpravljali Tomaž Gradišek, France Logonder, Matej Adamič.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP 2: Nadzorni odbor je pregledal vse osnutke finančnih načrtov in sprejete
finančne načrte, ki so usklajeni s postavkami proračuna za leto 2011 (razen pri OŠ
Šmartno, kjer nismo prejeli sprejetega finančnega načrta zavoda). Pri tem smo
ugotovili, da so na področju komunalne dejavnosti določeni problemi, kjer bo zadolžitev
enega od članov Nadzornega odbora, da podrobneje pregleda in ima zraven poročilo o
delu JP KSP Litija za leto 2010.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 5 članov odbora.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi »za« in 0 glasov »proti«.
Ad 4) Pregled letnih poročil uporabnikov proračunskih sredstev za leto 2010
Uvod v to točko je podal Jože Perme. Obrazložitev je podal Matej Adamič. Razpravljali so
Jože Perme, Matej Adamič in France Logonder.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP 1: Vsa društva, ki niso poslala poročil o delu v letu 2010, naj to nemudoma
storijo, najkasneje do 15. julija.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 5 članov odbora.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi »za« in 0 glasov »proti«.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP 2: Člani Nadzornega odbora so si poročila za leto 2010 razdelili med seboj (Jože
Perme: OŠ Šmartno; Tomaž Gradišek: JP KSP Litija in JZ Bogenšperk; Milena Mrzel:
GŠ Litija-Šmartno in Knjižnica Litija; France Logonder: OŠ Litija in GZ Šmartno;
Mateja Volk Mandelj: ZD Litija) in da do naslednje seje Nadzornega odbora vsak
pripravi kratko poročilo o prejetih poročilih.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 5 članov odbora.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi »za« in 0 glasov »proti«.

Ad 5) Razno
Pod točko razno so razpravljali: Tomaž Gradišek, France Logonder, Jože Perme in Milena
Mrzel.
Predsedujoči je v zvezi s prenosom nepremičnin po določeni zakonodaji iz prejšnje skupne
občine na Kmetijsko zadrugo Litija dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP: Nadzorni odbor daje županu Občine Šmartno pri Litiji pobudo, da se prične s
postopkom ugotavljanja morebitnih primerov prenosov nepremičnin neodplačno na
Kmetijsko-gozdarsko zadrugo Litijo na območju zdajšnje občine Šmartno za obdobje
od leta 1991 do ustanovitve samostojne občine Šmartno pri Litiji. O morebitnih
ugotovitvah omenjenih primerov, bi bilo potrebno seznaniti Občinski svet in na podlagi
sklepov Občinskega sveta bi se zadeve naprej urejale dogovorno ali po pravni poti v
smislu vračila nepremičnin Občini Šmartno pri Litiji v kolikor bo potrebno. O vseh teh
postopkih kakorkoli bodo tekli, župan redno obvešča in seznanja Nadzorni odbor.

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 19.40 uri.

Zapisal:
Matej Adamič

Predsednik
Nadzornega odbora:
Jože Perme, l.r.

