
SKRAJŠANI ZAPISNIK 

11. redne seje NADZORNEGA ODBORA Občine Šmartno pri Litiji, 

ki je bila v ponedeljek 30.1.2012 ob 18.00 uri 

v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji. 

 
Prisotni člani odbora: Jože Perme, Mateja Volk Mandelj, Milena Mrzel, France Logonder (od 

18.10 ure dalje) 

Odsotni člani odbora: Tomaž Gradišek  

Ostali prisotni: Matej Adamič 
 

Sejo je vodil predsednik Nadzornega odbora g. Jože Perme, ki je v uvodu pozdravil prisotne 

in ugotovil sklepčnost odbora. Prisotni so bili trije člani odbora in odbor je bil sklepčen. 
 

Predlagal je naslednji dnevni red: 
 

1. Potrditev zapisnika 10. redne seje z dne 20.12.2011, 

2. Zaključek obravnave pregledov pisnih letnih poročil kulturnih društev 

prejemnikov finančnih sredstev iz proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 

2010, 

3. Obravnava finančnih načrtov javnih podjetij in javnih zavodov za proračun 2012, 

4. Razno. 
 

Ob glasovanju so bili prisotni 3 člani odbora. 

Dnevni red je bil sprejet s 3 glasovi »za« in 0 glasov »proti«. 

 

Ad 1) Potrditev zapisnika 10. redne seje z dne 20.12.2011 

 

Predsednik Nadzornega odbora Jože Perme je povzel skrajšani zapisnik 10. redne seje, na 

katerega nato ni bilo pripomb. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje zapisnik 10. redne seje z dne 20.12.2011. 

 

Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani odbora. 

Sklep je bil sprejet s 4 glasovi »za« in 0 glasov »proti«. 

 

Ad 2) Zaključek obravnave pregledov 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. Mateja Volk Mandelj je prebrala dopis, 

ki je bil posredovan KUD VAJKARD, na katerega pa s strani kulturnega društva ni bilo 

odgovora. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

SKLEP 1: Nadzorni odbor ponovno poziva KUD VAJKARD, da nemudoma odgovorijo 

na dopis in zahtevo Nadzornega odbora. V nasprotnem primeru bo Nadzorni odbor 

predlagal začasno zaustavitev financiranja KUD VAJKARD v letu 2012 iz sredstev 

občinskega proračuna. 
 

Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani odbora. 

Sklep je bil sprejet s 4 glasovi »za« in 0 glasov »proti«. 

 



Nato je Milena Mrzel predstavila problematiko v zvezi z letnim poročilom KUD Folklorno 

skupino Javorje in pridobivanjem dodatne zahtevane dokumentacije. Razpravljal je še Jože 

Perme in France Logonder. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

SKLEP 2: Nadzorni odbor predlaga, v kolikor ne bo dobil zadovoljivega odgovora iz  

KUD Folklorna skupina Javorje začasno zaustavitev izplačil finančnih sredstev iz 

proračuna občine za leto 2012, vse do izpolnitve zahtev Nadzornega odbora. 
 

Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani odbora. 

Sklep je bil sprejet s 4 glasovi »za« in 0 glasov »proti«. 

 

Jože Perme je predstavil še problematiko v zvezi z letnim poročilom ZKD Šmartno pri Litiji 

in pridobivanjem zahtevane dokumentacije. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

SKLEP 3: Nadzorni odbor predlaga, da se za ZKD Šmartno pri Litiji začasno zaustavi 

izplačilo finančnih sredstev za leto 2012, vse do izpolnitve zahteve Nadzornega odbora, 

da zveza poda natančno pisno obrazloţitev o delu in finančnem poslovanju s prejetimi 

proračunskimi sredstvi za leto 2010. 
 

Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani odbora. 

Sklep je bil sprejet s 4 glasovi »za« in 0 glasov »proti«. 

 

Ad 3) Obravnava finančnih načrtov javnih podjetji in javnih zavodov za proračun 2012 

 

Uvodna pojasnila k sprejetemu proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2012 je podal 

Matej Adamič. Razpravljala sta Jože Perme in France Logonder. Nato so si člani Nadzornega 

odbora med seboj razdelili predloge finančnih načrtov javnih podjetji in javnih zavodov za 

proračun 2012 na sledeči način: Mateja Volk Mandelj (ZD Litija), Milena Mrzel (Glasbena 

šola Litija-Šmartno in Knjižnica Litija), Jože Perme (Osnovna šola Šmartno), Tomaž 

Gradišek (JZ Bogenšperk in JP KSP Litija) in France Logonder (Osnovna šola Litija – EPP in 

Gasilska zveza Šmartno). 

 

Predsedujoči je v zvezi s tem predlogom poročila dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

SKLEP: Osnutke in predloge finančnih načrtov javnih zavodov in javnih podjetji si 

člani med seboj razdelijo po dogovorjenem razporedu in do naslednje seje pripravijo 

pisna poročila. 
 

Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani odbora. 

Sklep je bil sprejet s 4 glasovi »za« in 0 glasov »proti«. 

 

 

Ad 4) Razno 

 

Pod točko razno je Jože Perme prebral odgovor JP KSP Litija d.o.o. Nato je prebral še sklep, 

ki ga je v zvezi z JP KSP Litija in komunalnimi odpadki Nadzorni odbor sprejel na 9. redni 

seji. Razpravljali so France Logonder, Jože Perme in Milena Mrzel. 

 

Predsedujoči je v zvezi s tem predlogom poročila dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:  

SKLEP 1: V zvezi z odgovorom JP KSP Litija na pobudo Nadzornega odbora 

naslovljeno na ţupana, Občinski svet in občinsko upravo, Nadzorni odbor ugotavlja, da 

je vsebina odgovora zadovoljiva in izkazuje dejansko problematiko, s katero se JP KSP 



Litija srečuje pri izvajanju gospodarske javne sluţbe, v zvezi s pobiranjem in odvozom 

odpadkov, primerjave cen ter pokrivanju stroškov te sluţbe. Nadzorni odbor vztraja na 

pobudi, sprejeti v sklepu št. 2, 3. točke dnevnega reda, 9. redne seje 29.11.2011.  

 

Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani odbora. 

Sklep je bil sprejet s 4 glasovi »za« in 0 glasov »proti«. 

 

V zvezi z odgovorom JZ Bogenšperka je predsedujoči predlagal, da se zaradi odsotnosti člana 

Tomaža Gradiška, ta dopis ne obravnava na tej seji, temveč se prestavi na naslednji sejo 

Nadzornega odbora. 

 

Predsedujoči je v zvezi s tem predlogom poročila dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

SKLEP 2: Obravnava odgovora JZ Bogenšperk se prestavi na naslednjo sejo 

Nadzornega odbora. 
 

Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani odbora. 

Sklep je bil sprejet s 4 glasovi »za« in 0 glasov »proti«. 

 

Nadzorni odbor je v zvezi s programom dela Nadzornega odbora za leto 2012 nato razpravljal 

o tem, da bo potrebno pregledati ali izvesti nadzor nad določenimi zadevami - projekti, ki so 

se zaključili  v letu 2010  in 2011 ali so še v izvajanju. Razprava je potekala predvsem o 

pregledu - nadzoru dokumentacije v zvezi s celotnim projektom izgradnje stanovanjskega 

kompleksa Grmače, o katerem so razpravljali vsi prisotni člani odbora.  

 

Predsedujoči je predlagal, da župan oziroma občinska uprava pripravi: 

- do 31.3.2012 kompletno poročilo o izgradnji stanovanjskega kompleksa Grmače, o 

izvedbi vseh postopkov od sklepa Občinskega sveta naprej do zaključka gradnje v letu 

2011, ki mora zajemati kronološki pregled z vsemi odločitvami, podlago in zakonodajo 

ter predpise za izvedbo investicije ter popolno dokumentacijo s finančno konstrukcijo in 

finančno realizacijo projekta; 

- do 29.2.2012 poročilo o izgradnji otroškega igrišča pri OŠ Šmartno, ki je bila zaključena 

v letu 2011; 

- do 29.2.2012 poročilo o pridobitvi kredita v letu 2011 v predvidenem znesku 2,5 

milijona € in nadaljnjih postopkih s pridobljenimi finančnimi sredstvi; 

- do 29.2.2012 seznam vseh aktualnih, veljavnih sklenjenih pogodb med pravnimi, 

fizičnimi osebami in Občino Šmartno pri Litiji. 

 

Predsedujoči je v zvezi s tem predlogom poročila dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

SKLEP 3: Ţupan oziroma občinska uprava naj predhodno omenjene zadeve pripravi do 

opredeljenih datumskih rokov. 
 

Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani odbora. 

Sklep je bil sprejet s 4 glasovi »za« in 0 glasov »proti«. 

 

Pod to točko so v zvezi z Martinovim glasom in njegovo dostavo po pošti ter vsebino 

razpravljali France Logonder, Jože Perme in Milena Mrzel.  

 

 

Seja se je zaključila ob 19.25 uri. 

 

Zapisal:                Predsednik  

Matej Adamič         Nadzornega odbora: 

                                  Jože Perme 


