
SKRAJŠANI ZAPISNIK 
12. redne seje NADZORNEGA ODBORA Občine Šmartno pri Litiji, 

ki je bila v ponedeljek 13.2.2012 ob 18.00 uri 
v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji. 

 
Prisotni člani odbora: Jože Perme, Mateja Volk Mandelj, Milena Mrzel, Tomaž Gradišek, 

France Logonder (od 18.15 ure dalje) 
Ostali prisotni: Matej Adamič, župan Milan Izlakar 
 
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 11. redne seje z dne 30.1.2012, 
2. Obravnava gradiva za 12. redno sejo Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji, 
3. Obravnava odprtih zadev v zvezi z letnimi poročili kulturnih društev prejemnikov 

finančnih sredstev iz proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2010, 
4. Pregled pisnih poročil osnutkov finančnih načrtov javnih podjetij in javnih 

zavodov za proračun 2012, 
5. 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 11. redne seje z dne 30.1.2012 
 
Predsednik Nadzornega odbora Jože Perme je v uvodu povzel skrajšani zapisnik 11. redne 
seje, na katerega je nato podal pripombo, da naj se pod točko razno tretja alineja pri zahtevah 
naslovljenih na župana namesto »do 29.2.2012 poročilo o pridobitvi kredita v letu 2011 v 
predvidenem znesku 2,5 milijona €« glasi »do 29.2.2012 poročilo o pridobitvi kredita v letu 
2011 v predvidenem znesku 2,5 milijona € in nadaljnjih postopkih s pridobljenimi finančnimi 
sredstvi«. Kljub opozorilu tajnika Mateja Adamiča, da pri podrobnem poslušanju 
magnetograma seje, dodatna zahteva na sami zadnji seji ni bila izrečena (in sprejeta) ter da je 
lahko kot dodaten sklep sprejeta na tej seji, je predsedujoči dal na glasovanje naslednji 
predlog sklepa: 
SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje zapisnik 11. redne seje z dne 30.1.2012 s podano 
pripombo predsednika Nadzornega odbora. 
 
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 12. redno sejo Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji 
 
K drugi točki dnevnega reda 12. redne seje Občinskega sveta je uvodno obrazložitev podal 
Jože Perme. Razpravljal je Tomaž Gradišek. 
 
 
 
 



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 Pravilnika o sofinanciranju 
programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Šmartno pri Litiji in se 
strinja, da ga Občinski svet sprejme v predlagani vsebini. 
 
V zvezi s tretjo točko dnevnega reda 12. redne seje Občinskega sveta je uvodno obrazložitev 
podal Jože Perme, na katero ni bilo razprave.  
 
Predsedujoči je v zvezi s tretjo točko dnevnega reda Občinskega sveta dal na glasovanje 
naslednji predlog sklepa: 
SKLEP 2: Nadzorni odbor se je seznanil z vsebino Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec 
Ciciban in se strinja, da ga Občinski svet sprejme v predlagani vsebini. 
 
Pri četrti točki dnevnega reda 12. 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 3: Nadzorni odbor se je seznanil z vsebino Letnega programa športa Občine 
Šmartno pri Litiji za leto 2012 in se strinja, da ga Občinski svet sprejme v predlagani 
vsebini. 
 
K peti točki dnevnega reda 12. redne seje Občinskega sveta je uvodno obrazložitev podal Jože 
Perme. Razpravljali so Tomaž Gradišek, Jože Perme in France Logonder, predvsem glede 
postavitve sončne elektrarne na strehi objekta OŠ Šmartno pri Litiji. 
 
Predsedujoči je v zvezi s peto točko dnevnega reda Občinskega sveta dal na glasovanje 
naslednji predlog sklepa: 
SKLEP 4: Nadzorni odbor se je seznanil z vsebino posamičnega programa razpolaganja 
s stvarnim premoženjem, tudi v zvezi s sončno elektrarno, 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 in 4 so bili sprejeti s 5 glasovi »za« in 0 glasov »proti«. 
 
 
Ad 3) Obravnava odprtih zadev v zvezi z letnimi poročili kulturnih društev prejemnikov 

finančnih sredstev iz proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2010 
 
Uvod v to točko dnevnega reda je podal Jože Perme, ki je tudi prebral del naknadno poslanega 
poročila ZKD Šmartno pri Litiji. Nato je Mateja Volk Mandelj povzela dodatno poslano 
poročilo KUD VAJKARD, Milena Mrzel pa je podala obrazložitev glede posredovanja 
zahtevanega poročila in dokumentacije za KUD Folklorno skupino Javorje. Razpravljal je 
nato Jože Perme. 
 
 
Ad 4) Pregled pisnih poročil osnutkov finančnih načrtov javnih podjetij in javnih 

zavodov za proračun 2012 
 
Uvod je podal Jože Perme, ki je v nadaljevanju najprej prebral svoje pisno poročilo (Osnovna 
šola Šmartno). Nato je prebral še pisni poročili, ki ju je pripravil France Logonder (Osnovna 



šola Litija – EPP in Gasilska zveza Šmartno), o katerih sta potem razpravljala France 
Logonder in Jože Perme. Nazadnje je svoje pisno poročilo (ZD Litija) prebrala še Mateja 
Volk Mandelj. 
 
 
Ad 5) Razno 
 
Pod točko razno je Tomaž Gradišek razpravljal glede posredovanega dopisa s strani JZ 
Bogenšperk. Svoje ugotovitve glede tega dopisa je predstavil tudi Jože Perme. Razpravljala 
sta nato Tomaž Gradišek in Milena Mrzel. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
SKLEP 1: Z odgovorom JZ Bogenšperk Nadzorni odbor ni zadovoljen, saj odgovor ne 
vsebuje tistih vsebin, za katere je Nadzorni odbor pozval oziroma dal pobudo JZ 
Bogenšperk, o predlaganju tistih aktivnosti in ukrepov, ki bodo povečali prihodkovno 
stran JZ z lastno dejavnostjo in s tem doseganje večje racionalizacije gospodarnosti tudi 
z namenom vsaj delne razbremenitve občinskega proračuna na prihodkovni postavki, ki 
je namenjena za JZ Bogenšperk. 
 
SKLEP 2: Nadzorni odbor daje pobudo oziroma predlog županu in Občinskemu svetu, 
da obravnavajo občinsko financiranje JZ Bogenšperk in sprejmejo sklepe, ki bodo 
znižali proračunsko postavko za JZ Bogenšperk in JZ Bogenšperk usmerilo v še večjo 
zagnanost v aktivnostih lastne dejavnosti, racionalizacijo in večjo gospodarnost 
poslovanja.  
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 5 članov odbora. 
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi »za« in 0 glasov »proti«. 
 
Nato je Tomaž Gradišek podal še kratko razlago in ugotovitve glede dopisa s strani JP KSP 
Litija d.o.o. glede zbiranja in odvažanja ter cen komunalnih odpadkov na območju občine 
Šmartno pri Litiji. 
 
Med razpravo o JZ Bogenšperk je Tomaž Gradišek tajniku Nadzornega odbora izročil list 
oziroma pismo, ki ga je prejel po pošti in zahteval, da se razmnoži in posreduje vsem članom 
Nadzornega odbora. Po končani razpravi o JZ Bogenšperk in JP KSP Litija se je seji 
Nadzornega odbora  pridružil tudi župan Milan Izlakar. Predsednik Nadzornega odbora je 
nato glasno prebral pismo. Ugotovljeno je bilo, da gre za anonimko, ki se nanaša na seje 
Nadzornega odbora, delo občinske uprave in župana, itd… V polemični razpravi, v kateri je 
razpravljal župan in vsi člani Nadzornega odbora je sejo predčasno zapustil Tomaž Gradišek, 
predsednik Nadzornega odbora pa je takoj za tem sejo zaključil. 
 
 
Seja se je zaključila ob 19.40 uri. 
 
Zapisal:                Predsednik  
Matej Adamič         Nadzornega odbora: 
                               Jože Perme l.r. 


