SKRAJŠANI ZAPISNIK
9. redne seje NADZORNEGA ODBORA Občine Šmartno pri Litiji,
ki je bila v torek 29.11.2011 ob 18.00 uri
v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji.
Prisotni člani odbora: Mateja Volk Mandelj, France Logonder, Tomaž Gradišek, Jože Perme,
Milena Mrzel (od 18.08 dalje)
Ostali prisotni: Matej Adamič, župan Milan Izlakar
Sejo je vodil predsednik Nadzornega odbora g. Jože Perme, ki je v uvodu 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.

Potrditev zapisnika 8. redne seje z dne 10.10.2011,
Obravnava gradiva za 10. redno sejo Občinskega sveta Občine Šmartno pri
Litiji,
Pregled pisnih letnih poročil kulturnih društev prejemnikov finančnih sredstev iz
proračuna Občine Šmartno pri Litiji 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 8. redne seje z dne 10.10.2011
Predsednik Nadzornega odbora Jože Perme je povzel skrajšani zapisnik 8. redne seje, na
katerega ni bilo pripomb.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje zapisnik 8. redne seje z dne 10.10.2011.
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 10. redno sejo Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji
Uvod v to točko dnevnega reda je podal Jože Perme.
Pri drugi točki dnevnega reda 10. 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 javnega zavoda Osnovna Šola Šmartno – skrajšani postopek in se
strinja, da ga Občinski svet sprejme v predlagani vsebini.
K tretji točki dnevnega reda 10. redne seje Občinskega sveta je uvodno obrazložitev podal
župan Milan Izlakar, z obrazložitvami pa nadaljeval Matej Adamič.

Razpravljali so Jože Perme, Tomaž Gradišek, France Logonder. Dodatna pojasnila sta podala
Matej Adamič in župan Milan Izlakar.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP 2: V predlogu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2012 je prihodkovna
stran dokaj realno ocenjena, čeprav so nekatere postavke pripravljene precej
optimistično. Velika je razlika oziroma razkorak med prihodkovno in odhodkovno
stranjo, saj proračunski primanjkljaj za leto 2012 znaša več kot 1,5 milijona €.
Realizacijo predloga proračuna za leto 2012 je potrebno sproti spremljati in po potrebi
tudi pripraviti rebalanse tega proračuna.
Nadzorni odbor predlaga Občinskemu svetu, da sprejme odlok o izvrševanju proračuna
Občine Šmartno pri Litiji za leto 2012 v prvem branju.
Nadzorni odbor ocenjuje, da je Predlog proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto
2012-prvo branje v precejšnjem razkoraku med prihodkovno in odhodkovno stranjo, ki
iz leta v leto narašča, kar povzroča tveganje za likvidnostno stanje občinskega
proračuna.
Pri četrti točki dnevnega reda 10. redne seje Občinskega sveta je uvodno obrazložitev 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 vsebino Odloka o programu opremljanja in
merilih za odmero komunalnega prispevka za območje urejanja OPPN Šmartno jug –
2. del in se strinja, da ga Občinski svet sprejme v predlagani vsebini v prvem branju.
K peti točki dnevnega reda 10. redne seje Občinskega sveta je uvodno obrazložitev podal Jože
Perme. Razpravljali so Tomaž Gradišek, Milena Mrzel, Jože Perme in France Logonder.
Predsedujoči je v zvezi s peto točko dnevnega reda Občinskega sveta dal na glasovanje
naslednji predlog sklepa:
SKLEP 4: Nadzorni odbor se je seznanil s problematiko organiziranja in izvajanja
pomoči družini na domu v Občini Šmartno pri Litiji in s predlaganimi sklepi se
strinjamo, da jih Občinski svet sprejme v predlagani vsebini.
V zvezi s šesto točko dnevnega reda 10. redne seje Občinskega sveta je uvodno obrazložitev
podal Jože Perme, na katero ni bilo razprave.
Predsedujoči je v zvezi s šesto točko dnevnega reda Občinskega sveta dal na glasovanje
naslednji predlog sklepa:
SKLEP 5: Nadzorni odbor se je seznanil s problematiko cen programov predšolske
vzgoje v Občini Šmartno pri Litiji in se strinja, da jih Občinski svet sprejme sklepe v
predlagani vsebini.
Pri sedmi točki dnevnega reda 10. redne seje Občinskega sveta je uvodno besedo podal Jože
Perme. Razpravljal je Tomaž Gradišek.
Predsedujoči je v zvezi s sedmo točko dnevnega reda Občinskega sveta dal na glasovanje
naslednji predlog sklepa:

SKLEP 6: Nadzorni odbor se je seznanil s sklepom o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Šmartno pri Litiji in se
strinja in predlaga, da ga Občinski svet sprejme v predlagani vsebini.
K osmi točki dnevnega reda 10. redne seje Občinskega sveta je uvodno obrazložitev podal
Jože Perme. Razpravljal je Tomaž Gradišek.
Predsedujoči je v zvezi z osmo točko dnevnega reda Občinskega sveta dal na glasovanje
naslednji predlog sklepa:
SKLEP 7: Nadzorni odbor se je seznanil s posamičnim programov razpolaganja s
stvarnim premoženjem in se strinja, da Občinski svet sprejme sklepe 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 in 7 so bili sprejeti s 5 glasovi »za« in 0 glasov »proti«.
Ad 3) Pregled pisnih letnih poročil kulturnih društev prejemnikov finančnih sredstev iz
proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2010
Uvod v to točko dnevnega reda je podal Jože Perme. Svoja pisna poročila glede letnih poročil
javnih zavodov in javnih podjetji je predstavil Tomaž Gradišek.
Razpravljali so Jože Perme, Tomaž Gradišek, Milena Mrzel in France Logonder.
Predsedujoči je v zvezi s pisnimi poročili dal na glasovanje naslednja predloga sklepov:
SKLEP 1: Nadzorni odbor poziva JZ Bogenšperk glede ugotovitev, ki so predstavljene v
pisnem poročilu člana NO Tomaža Gradiška, da se v JZ Bogenšperk dogovorijo o
predlogih ukrepov ter aktivnosti ter predlagajo, kako bodo povečali lastno dejavnost in
s tem razbremenili stroške občine. Lastna dejavnost mora v bodoče finančno pokazati
pozitivnejšo razmerje do ostalih prihodkov kot jih pa kaže za leto 2010. Nadzorni odbor
ugotavlja pasivnost JZ Bogenšperk, zato morajo predlagati ukrepe, o katerih bi nato
Nadzorni odbor diskutiral in po potrebi predlagal Občinskemu svetu obravnavanje
omenjene problematike in sprejetje sklepov.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 5 članov odbora.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi »za« in 0 glasov »proti«.
SKLEP 2: Nadzorni odbor daje pobudo županu Občine Šmartno, Občinskemu svetu ter
občinski upravi, da nemudoma pristopijo k aktivnostim za zmanjšanje stroškov na
področju komunalnih odpadkov v zvezi z njihovim zbiranjem in odvozom. Potrebno je k
temu pristopit in poskušati rešiti, da se bomo približali cenam litijske občine.
Predlagamo tudi, da Občina Litija in Občina Šmartno pri Litiji zagotovita JP KSP
Litija pogoje za optimalno izkoriščanje njihovih kapacitet in da se pristopi k temu, da
bo JP KSP Litija poslovala brez izgube.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 5 članov odbora.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi »za« in 0 glasov »proti«.
Predsedujoči je predlagal, da se ta zadnji sklep posreduje županu, Občinskemu svetu in JP
KSP Litija v reševanje.

Pod to točko dnevnega reda so svoja pisna poročila kulturnih društev predstavili Jože Perme,
Tomaž Gradišek, Milena Mrzel in Mateja Volk Mandelj.

Ad 4) Razno
Pod točko razno so razpravljali Jože Perme, Tomaž Gradišek, France Logonder in Matej
Adamič.
Seja se je zaključila ob 20.40 uri.

Zapisal:
Matej Adamič

Predsednik
Nadzornega odbora:
Jože Perme, l.r.

