SKRAJŠANI ZAPISNIK
27. redne seje NADZORNEGA ODBORA Občine Šmartno pri Litiji,
ki je bila v sredo 18.12.2013 ob 1800 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 26. redne seje z dne 27.11.2013,
2. Obravnava gradiva za 21. redno sejo Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji,
3. Seznanitev in obravnava pregledov letnih poročil za leto 2012 humanitarnih
društev in društev, ki delujejo z mladino,
4. Seznanitev z informacijo glede poteka pregleda dokumentacije stanovanjskega
kompleksa Grmače,
5. Seznanitev s poročilom v zvezi s pogodbo JZ Bogenšperk in najemodajalcem,
6. 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 26. redne seje z dne 27.11.2013
Predsednik Nadzornega odbora Jože Perme je povzel skrajšani zapisnik 26. redne seje, na
katerega ni bilo pripomb.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje zapisnik 26. redne seje z dne 27.11.2013.
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 21. redno sejo Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji
Pod drugo točko dnevnega reda 21. redne seje Občinskega sveta je predstavitev predloga
proračuna za leto 2014 podal Matej Adamič. Razpravljali so vsi prisotni člani odbora.
Dodatna pojasnila pa je podal Matej Adamič.
Predsedujoči je v zvezi z drugo točko dnevnega reda Občinskega sveta dal na glasovanje
naslednje predloge sklepov:
SKLEP 1: Nadzorni odbor ugotavlja, da Občinski svet ni sprejel 5. sklepa Nadzornega
odbora iz prvega branja, ki govori o izdelavi preglednice vseh aktualnih in predvidenih
kreditov iz katere bo razvidno pričetek in doba najema, obrestna mera najema, obročni
amortizacijski načrt z letno zapadlostjo kreditnih obveznosti do končnega poplačila vseh
kreditnih obveznosti (glavnice in obresti). Nadzorni odbor vztraja na realizaciji
omenjenega sklepa.

SKLEP 2: Nadzorni odbor vztraja pri upoštevanju in realizaciji vseh sedmih sklepov
sprejetih pri obravnavi predloga proračuna za leto 2014 v prvem branju, kjer so
vsebinsko zajete vse pobude, predlogi, ugotovitve in zahteve Nadzornega odbora.
SKLEP 3: Nadzorni odbor predlaga Občinskemu svetu Občine Šmartno pri Litiji, da ob
upoštevanju naštetih ugotovitev Nadzornega odbora sprejme Odlok o proračunu Občine
Šmartno pri Litiji za leto 2014 – drugo branje, enako velja tudi za sprejem Letnega
načrta pridobitve in razpolaganja s stvarnim in finančnim premoženjem občine za leto
2014 kot zakonsko podlago za porabo javnofinančnih sredstev in nemoteno izvajanje
občinskega proračuna za prihodnje leto.
Pri tretji točki dnevnega reda 21. redne seje Občinskega sveta je uvod podal Jože Perme.
Razprave ni bilo.
Predsedujoči je v zvezi s tretjo točko dnevnega reda Občinskega sveta dal na glasovanje
naslednji predlog sklepa:
SKLEP 4: Nadzorni odbor se je seznanil z Odlokom o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za območje peskokopa Veternik – predlog za drugo branje in se
strinja, da ga Občinski svet sprejme v predlagani vsebini.
K četrti točki dnevnega reda 21. 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 5: Nadzorni odbor se je seznanil z Odlokom o programu opremljanja za
obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje
Občine Šmartno pri Litiji – predlog za prvo branje in se strinja, da ga Občinski svet
sprejme v predlagani vsebini.
Pri peti točki dnevnega reda 21. 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
naslednji predlog sklepa:
SKLEP 6: Nadzorni odbor se je seznanil s Pravilnikom o spremembi Pravilnika o
sprejemu otrok v Vrtec ciciban in se strinja, da ga Občinski svet sprejme v predlagani
vsebini.
Pri šesti točki dnevnega reda 21. 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
naslednji predlog sklepa:
SKLEP 7: Nadzorni odbor se je seznanil s Sklepom o namenski porabi sredstev s
proračunske postavke št.: 10311017 »Sredstva za izvajanje javnih del« in se strinja, da
ga Občinski svet sprejme v predlagani vsebini.
K sedmi točki dnevnega reda 21. redne seje Občinskega sveta je uvod podal Jože Perme.
Razprave ni bilo.
Predsedujoči je v zvezi s sedmo točko dnevnega reda Občinskega sveta dal na glasovanje
naslednji predlog sklepa:

SKLEP 8: 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) Seznanitev in obravnava pregledov letnih poročil za leto 2012 humanitarnih
društev in društev, ki delujejo z mladino
Pod to točko dnevnega reda je v zvezi z odsotnostjo Tomaža Gradiška na sejah Nadzornega
odbora razpravljal Jože Perme. Dejal je, da se bo o tem pogovoril s Tomažem Gradiškom ter
o tem, kako daleč so zadeve, za katere je zadolžen, da jih pripravi.
Ad 4) Seznanitev z informacijo glede poteka pregleda dokumentacije stanovanjskega
kompleksa Grmače
V zvezi s stanovanjskim kompleksom Grmače so v odsotnosti vodje skupine Tomaža
Gradiška razpravljali France Logonder, Jože Perme in Friderik Dacar.
Po razpravi je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP: Enako kot pod 3. točko dnevnega reda seje Nadzornega odbora se predsednik
Nadzornega odbora Jože Perme pogovori s članom Nadzornega odbora Tomažem
Gradiškom glede vzrokov njegove odsotnosti na sejah Nadzornega odbora.
Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani odbora.
Sklep je bil sprejet s 4 glasovi »za« in 0 glasov »proti«.
Ad 5) Seznanitev s poročilom v zvezi s pogodbo JZ Bogenšperk in najemodajalcem
Pod to točko je Jože Perme predstavil potek razprav na sejah Občinskega sveta v zvezi z JZ
Bogenšperk. Nato je predstavil poročilo v zvezi s pregledom najemnih pogodb med
najemodajalcem prostorov in JZ Bogenšperk. Razpravljali so še France Logonder, Friderik
Dacar in Milena Mrzel.
V zvezi s tem je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP: Nadzorni odbor se je seznanil z vsebino poročila o pregledu pogodb sklenjenih
med najemodajalcem in najemnikom poslovnega prostora JZ Bogenšperk in ga
sprejema kot informacijo. Z vsebino poročila se seznani Občinski svet.
Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani odbora.
Sklep je bil sprejet s 4 glasovi »za« in 0 glasov »proti«.
Ad 6) Razno
Pod točko razno je Jože Perme razpravljal glede terminov oziroma časa sej Nadzornega
odbora, predvsem tistimi, ki so pred sejami Občinskega sveta. Na to temo sta razpravljala še
France Logonder in Milena Mrzel.

Seja se je zaključila ob 1940 uri.
Zapisal:
mag. Matej Adamič

Predsednik Nadzornega odbora:
Jože Perme, l.r.

