SKRAJŠANI ZAPISNIK
33. redne seje NADZORNEGA ODBORA Občine Šmartno pri Litiji,
ki je bila v torek 2.9.2014 ob 1800 uri
v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji.
Prisotni člani odbora: Jože Perme, Friderik Dacar, Tomaž Gradišek, 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 32. redne seje z dne 4.6.2014,
2. Seznanitev s Poročilom o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji v 1.
polletju leta 2014,
3. Obravnava gradiva za 2. izredno sejo Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji,
4. Obravnava in seznanitev s poročili in sklepi pregledov letnih poročil društev s
področja kmetijstva in turističnih društev za leto 2013,
5. Seznanitev z vsebino in rezultati pregleda ter odgovori občine v zvezi s
stanovanjskim kompleksom Grmače ter osnutkom oziroma predlogom
zaključnega poročila,
6. Seznanitev in obravnava predloga Pravilnika o delovanju Skupne
notranjerevizijske službe ZOS,
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 32. redne seje z dne 4.6.2014
Predsednik Nadzornega odbora Jože Perme je povzel skrajšani zapisnik 32. redne seje, na
katerega ni bilo pripomb.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje zapisnik 32. redne seje z dne 4.6.2014.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 5 članov odbora.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi »za« in 0 glasov »proti«.
Ad 2) Seznanitev s Poročilom o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji v 1.
polletju leta 2014
Uvod v to točko dnevnega reda je podal Jože Perme. V nadaljevanju je Poročilo o izvrševanju
proračuna Občine Šmartno pri Litiji v 1. polletju leta 2014 predstavil Matej Adamič.
Razpravljal je Jože Perme, pojasnila pa podal Matej Adamič.
Po razpravi je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP: Nadzorni odbor se je seznanil s Poročilom o izvrševanju proračuna Občine
Šmartno pri Litiji v 1. polletju leta 2014.

Ob glasovanju je bilo prisotnih 5 članov odbora.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi »za« in 0 glasov »proti«.
Ad 3) Obravnava gradiva za 2. izredno sejo Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji
K prvi točki dnevnega reda 2. izredne seje Občinskega sveta je uvodno predstavitev podal
Matej Adamič. Na to temo so razpravljali vsi člani odbora, pojasnjeval pa je Matej Adamič.
Predsedujoči je v zvezi s prvo točko dnevnega reda Občinskega sveta dal na glasovanje
naslednje predloge sklepov:
SKLEP 1: Nadzorni odbor ugotavlja, da je bila ocena Nadzornega odbora pri
sprejemanju predloga proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2014 pravilna.
Nadzorni odbor je tedaj opozarjal na optimistično pripravljen proračun, predvsem na
prihodkovni strani. Poudarek opozarjanja je bil namenjen razkoraku med prihodkovno
in odhodkovno stranjo. Predvsem se je napoved Nadzornega odbora uresničila na
prihodkovni strani na postavki kapitalski prihodki.
SKLEP 2: Na podlagi dinamike izvajanja proračuna za prvo polletje 2014, ki je
predstavljen v Poročilu o izvrševanju proračuna za prvo polletje 2014, je tudi
predvideni rebalans proračuna za leto 2014 pripravljen relativno optimistično in je
njegova uresničitev do konca leta vprašljiva. Enako velja tudi za uravnoteženost
prihodkovne in odhodkovne strani predlaganega rebalansa predvsem zaradi morebitno
zamaknjenih prilivov finančnih sredstev iz državnega proračuna in evropskih sredstev.
SKLEP 3: Nadzorni odbor predlaga in daje pobudo županu in občinskemu svet na
nujnost takojšnjega izvajanja predlaganih potrebnih sedmih ukrepov iz 5. točke vsebine
Poročila o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji v prvem polletju 2014.
Potrebno je takoj pripraviti program konkretnih aktivnosti za realizacijo predvidenih
ukrepov, ki jih je potrebno opredeliti s časovnimi roki realizacije in sprotnim
spremljanjem rezultatov učinkovitosti.
SKLEP 4: Nadzorni odbor predlaga Občinskemu svetu, da sprejme v skrajšanem
postopku odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2014 ter, da
se zagotovijo možnosti za normalno izvajanje proračuna do konca leta 2014.
Pod drugo točko dnevnega reda 2. izredne 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 5: Nadzorni odbor se je seznanil z Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki
v Občini Šmartno pri Litiji – predlog za drugo branje in se strinja, da ga Občinski svet
sprejme v predlagani vsebini.
Pri tretji točki dnevnega reda 2. izredne 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 6: Nadzorni odbor se je seznanil z Odlokom o spremembah in dopolnitvah
Odloka o izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta občine Šmartno pri Litiji –
predlog za drugo branje in se strinja, da ga Občinski svet sprejme v predlagani vsebini.

K četrti točki dnevnega reda 2. izredne 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 7: Nadzorni odbor se je seznanil z Odlokom o spremembah in dopolnitvah
Odloka o razglasitvi arheološkega kompleksa Gradišče pri Litiji za kulturni in
zgodovinski spomenik - predlog za drugo branje in se strinja, da ga Občinski svet
sprejme v predlagani vsebini.
Pri peti točki dnevnega reda 2. izredne 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 8: Nadzorni odbor se je seznanil z Odlokom o programu opremljanja stavbnih
zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN z oznako
ŠM_14 Območje centralnih dejavnosti s parkom - Šmartno vzhod ob obvoznici predlog za drugo branje in se strinja, da ga Občinski svet sprejme v predlagani vsebini.
K šesti točki dnevnega reda 2. izredne 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 9: 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 drugo branje
in se strinja, da ga Občinski svet sprejme v predlagani vsebini.
Pri sedmi točki dnevnega reda 2. izredne 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 10: Nadzorni odbor se je seznanil z Odlokom o spremembah in dopolnitvah
Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje enote urejanja
prostora z oznako JV_55 – Peskokop Kepa – predlog za drugo branje in se strinja, da ga
Občinski svet sprejme v predlagani vsebini.
K osmi in deveti točki dnevnega reda 2. izredne seje Občinskega sveta je uvod podal Jože
Perme. Na to temo so razpravljali France Logonder, Jože Perme, Milena Mrzel in Tomaž
Gradišek.
Predsedujoči je v zvezi z osmo in deveto točko dnevnega reda Občinskega sveta dal na
glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP 11: Nadzorni odbor se je seznanil z Odlokom o spremembah in dopolnitvah
odloka o izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta občine Šmartno pri Litiji – za
potrebe umeščanja kamnoloma Kožlivc - predlog za prvo branje ter Odlokom o
spremembah in dopolnitvah Odloka o strategiji prostorskega razvoja Občine Šmartno
pri Litiji - predlog za prvo branje, samih predlogov pa Nadzorni odbor ne podpira.

Pri deseti točki dnevnega reda 2. izredne 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 12: Nadzorni odbor se je seznanil s Sklepom o ukinitvi javnega dobra in se
strinja, da ga Občinski svet sprejme v predlagani vsebini.
K enajsti točki dnevnega reda 2. izredne 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 13: Nadzorni odbor se je seznanil s Posamičnim programom razpolaganja s
stvarnim premoženjem občine in se strinja, da ga Občinski svet sprejme v predlagani
vsebini.
Ob glasovanju pri vseh sklepih pod to točko dnevnega reda je bilo prisotnih 5 članov odbora.
Sklepi so bili sprejeti s 5 glasovi »za« in 0 glasov »proti«.
Ad 4) 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. Nato je Tomaž Gradišek predstavil
svoja poročila v zvezi s pregledom letnih poročil društev s področja kmetijstva, podeželskih
združenj in turističnih društev (Društvo rejcev drobnice Pastirci in Sadjarsko društvo Litija).
Po predstavitvi zadnjih dveh poročil je razpravljal Jože Perme.
Po razpravi je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP: Pri pregledu dokumentacije in obrazložitvah o delu in finančnem poslovanju v
letu 2013 društev iz področja kmetijstva, turističnih društev ter društev podeželskih
združenj Nadzorni odbor ugotavlja, da so letna poročila primerna in vsebinsko v okviru
sklenjenih pogodb z Občino Šmartno pri Litiji. Finančno poslovanje je potekalo
racionalno, namensko, smotrno in gospodarno. Nezakonitosti niso bile ugotovljene.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 5 članov odbora.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi »za« in 0 glasov »proti«.
Ad 5) Seznanitev z vsebino in rezultati pregleda ter odgovori občine v zvezi s
stanovanjskim kompleksom Grmače ter osnutkom oziroma predlogom
zaključnega poročila
Pod to točko dnevnega reda je Jože Perme razpravljal glede cenitve stanovanj na Grmačah ter
cene zemljišč pod stanovanjskim kompleksom Grmače. V nadaljevanju je glede pregleda
dokumentacije izgradnje stanovanjskega kompleksa Grmače razpravljal Tomaž Gradišek in
predstavil zaključke poročila. Nato je Jože Perme dejal, da bi skupaj s Tomažem Gradiškom
do prihodnje seje Nadzornega odbora oblikovala sklepe v zvezi s tem pregledom. Razpravljali
so Milena Mrzel, France Logonder in Jože Perme.

Po razpravi je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP: Jože Perme in Tomaž Gradišek do naslednje seje skupaj oblikujeta sklepe v
zvezi s pregledom dokumentacije izgradnje stanovanjskega kompleksa Grmače.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 5 članov odbora.
Sklep je bil sprejet s 4 glasovi »za« in 0 glasov »proti«.
Ad

6)

Seznanitev in obravnava predloga
notranjerevizijske službe ZOS

Pravilnika

o

delovanju

Skupne

Pod to točko dnevnega reda so v zvezi s predlogom Pravilnika razpravljali Tomaž Gradišek,
France Logonder in Jože Perme. Slednji je dejal, da bi se moral drugi odstavek 11. člen
predloga Pravilnika spremeniti oziroma dopolniti tako, da bi se glasil:
»Na podlagi zahteve župana in/ali Nadzornega odbora ter posebnega dogovora med občino in
SNRS se lahko izvede tudi izredni revizijski pregled, ki predhodno ni načrtovan. Takšni
pregledi se lahko izvedejo le, če ne ogrožajo neodvisnosti in objektivnosti notranje revizije ali
doseganje načrta dela SNRS.«
Po razpravi je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP: Nadzorni odbor se je seznanil s predlogom Pravilnika o delovanju Skupne
notranjerevizijske službe ZOS, kateremu se naslovi zgoraj predlagana sprememba
oziroma dopolnitev predloga Pravilnika.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 5 članov odbora.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi »za« in 0 glasov »proti«.
Ad 7) Razno
Pod točko razno ni bilo razprave.
Seja se je zaključila ob 2000 uri.
Zapisal:
mag. Matej Adamič

Predsednik Nadzornega odbora:
Jože Perme, l.r.

