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

ki je bila v četrtek 29.3.2012 ob 18.00 uri 
v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji. 

 
Prisotni člani odbora: Jože Perme, Milena Mrzel, Tomaž Gradišek, France Logonder 
Opravičeno odsotni člani odbora: Mateja Volk Mandelj 
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 12. redne seje z dne 13.2.2012, 
2. Zaključek pregledov zadev v zvezi z letnimi poročili kulturnih društev 

prejemnikov finančnih sredstev iz proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 
2010, 

3. Nadaljevanje pregleda pisnih poročil osnutkov finančnih načrtov javnih podjetij in 
javnih zavodov za proračun 2012, 

4. Seznanitev s poročili v zvezi s sklepom št. 3, 4. točke dnevnega reda 11. redne seje 
NO, 

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 12. redne seje z dne 13.2.2012 
 
Predsednik Nadzornega odbora Jože Perme je v uvodu prebral besedilo pri 1. točki dnevnega 
reda v skrajšanem zapisniku 12. redne seje, ki so ga člani prejeli v gradivu za sejo. Nato je 
prebral še besedilo pri 1. točki dnevnega reda, kot ga je sam popravil na osnutku zapisnika in 
predlagal, da se besedilo »Kljub opozorilu tajnika…« izpusti. Nato je povzel še preostali del 
skrajšanega zapisnika. 
 
Na prejeti zapisnik ni bilo pripomb, zato je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog 
sklepa: 
SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje zapisnik 12. redne seje z dne 13.2.2012. 
 
Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani odbora. 
Sklep je bil sprejet s 4 glasovi »za« in 0 glasov »proti«. 
 
 
Ad 2) Zaključek pregledov 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. Najprej je Milena Mrzel prebrala svoje 
končno poročilo za KUD Folklorno skupino Javorje, nato pa še Jože Perme poročilo za KUD 
Vajkard, ki ga je pripravila in po e-pošti poslala Mateja Volk Mandelj. 
 



V zvezi z letnimi poročili kulturnih društev prejemnikov finančnih sredstev iz proračuna 
Občine Šmartno pri Litiji za leto 2010 je predsedujoči najprej prebral nekatere ugotovitve, 
nato pa dal na glasovanje naslednje predloge sklepov: 
SKLEP 1: Po naknadno pridobljeni dokumentaciji in obrazložitvah s strani kulturnih 
društev za delo in finančno poslovanje v letu 2010 Nadzorni odbor ugotavlja, da so letna 
poročila primerna, delo in finančno poslovanje s finančnimi sredstvi proračuna je teklo 
dokaj racionalno in gospodarno, nezakonitosti pa niso bile ugotovljene. 
 
SKLEP 2: Ker so bile izpolnjene vse zahteve Nadzornega odbora v zvezi s poročili za 
leto 2010, Nadzorni odbor predlaga županu in občinski upravi, da financiranje tistih 
društev, za katere je Nadzorni odbor predlagal začasno zaustavitev financiranja, da naj 
poteka po programu za leto 2012, tako kot je predvideno. 
 
SKLEP 3: Nadzorni odbor predlaga županu in občinski upravi, da razpise in 
financiranje kulturnih društev objavijo in razpišejo že v prvi polovici tekočega leta, za 
lažje in bolj tekoče, normalno poslovanje društev. 
 
Ob glasovanju omenjenih sklepov so bili prisotni 4 člani odbora. 
Sklepi so bili sprejeti s 4 glasovi »za« in 0 glasov »proti«. 
 
 
Ad 3) Nadaljevanje pregleda pisnih poročil osnutkov finančnih načrtov javnih podjetij 

in javnih zavodov za proračun 2012 
 
Uvod v to točko dnevnega reda je podal Jože Perme. Najprej je svoje poročilo za Knjižnico 
Litija in Glasbeno šolo Litija-Šmartno prebrala Milena Mrzel, nato pa še Tomaž Gradišek 
poročili za JZ Bogenšperk in JP KSP Litija. 
 
V zvezi s temi poročili je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
SKLEP 1: Predlogi oziroma osnutki finančnih načrtov javnih podjetji in javnih zavodov 
za leto 2012 so izdelani korektno in izkazujejo dejanske potrebe po realizaciji tako na 
prihodkovni kot odhodkovni strani in so bili primerna podlaga za izdelavo predloga 
proračuna občina Šmartno pri Litiji za leto 2012. 
 
Pred glasovanjem o omenjenem sklepu so razpravljali še France Logonder, Tomaž Gradišek 
in Jože Perme. Na podlagi razprave je predsedujoči dal na glasovanje še naslednji predlog 
sklepa: 
SKLEP 2: Nadzorni odbor županu in Občinskemu svetu daje pobudo, da se področje 
oskrbe z vodo v občini Šmartno pri Litiji poenoti in s tem tudi krmiljenje, upravljanje v 
vodohranih. 
 
Ob glasovanju omenjenih sklepov so bili prisotni 4 člani odbora. 
Sklepa sta bila sprejeta s 4 glasovi »za« in 0 glasov »proti«. 
 
 
Ad 4) Seznanitev s poročili v zvezi s sklepom št. 3, 4. točke dnevnega reda 11. redne seje 

NO 
 
Uvod je podal Jože Perme, ki je v nadaljevanju na kratko razpravljal glede poročila o 
pridobitvi kredita v letu 2011. Razpravljali so nato Tomaž Gradišek, Milena Mrzel in France 
Logonder.  
 
Predsedujoči je po razpravi dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 



 
SKLEP 1: Za najem kredita občine Šmartno pri Litiji v letu 2011 v znesku 2,5 milijona 
€ in namenskosti ter smotrnosti porabe omenjenih finančnih sredstev kot sestavnega 
dela proračuna občine Šmartno pri Litiji za leto 2012, Nadzorni odbor zadolžuje članico 
Mileno Mrzel in Jože Perme kot predsednik, da pregledata oziroma opravita nadzor 
nad celotno dokumentacijo in nad finančnimi tokovi finančnih sredstev najetega 
kredita. Za pregled je potrebno do 15.4.2012 pripraviti celotno dokumentacijo, ki se 
nanaša na najem kredita in porabo finančnih sredstev. 
 
Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani odbora. 
Sklep je bil sprejet s 4 glasovi »za« in 0 glasov »proti«. 
 
Nato je Jože Perme pričel z razpravo glede seznama vseh aktualnih in veljavnih sklenjenih 
pogodb. Razpravljal je še Tomaž Gradišek. 
 
Predsedujoči je po razpravi dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
SKLEP 2: Do 15.4. je potrebno pripraviti sezname pogodb, ki jih je občina Šmartno pri 
Litiji sklenila v letu 2010 od datuma imenovanja Nadzornega odbora, v letu 2011 in letu 
2012 ter pogodbe, katerih veljavnost iz preteklih let še ni prenehala, to so pogodbe s 
fizičnimi in pravnimi osebami, ki so nosilci obrtne in podjetniške dejavnosti, za izvajanje 
občinskih investicij ali opravljanje storitev in vzdrževanje. 
 
Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani odbora. 
Sklep je bil sprejet s 4 glasovi »za« in 0 glasov »proti«. 
 
 
Ad 5) Razno 
 
Pod točko razno je Jože Perme najprej prebral sporočilo Mateje Volk Mandelj glede njene 
odsotnosti na seji Nadzornega odbora in o izstopu iz Nadzornega odbora. Nato je dejal, da je 
do naslednje seje Nadzornega odbora potrebno pripraviti vse zaključne račune javnih zavodov 
in podjetji in poročila o delu in finančnem poslovanju ostalih prejemnikov oziroma 
uporabnikov finančnih sredstev občinskega proračuna občine Šmartno pri Litiji za leto 2011. 
Sledila je razprava o povabilu na izobraževanje o delovanju Nadzornih odborov občin. 
Razpravljali so Jože Perme, France Logonder in Tomaž Gradišek. 
 
Po razpravi je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
SKLEP 1: Na izobraževanje podjetja NEBRA d.o.o. se prijavita Jože Perme in Milena 
Mrzel. 
 
Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani odbora. 
Sklep je bil sprejet s 4 glasovi »za« in 0 glasov »proti«. 
 
V nadaljevanju je France Logonder pričel z razpravo o komunalnih odpadkih. Razpravljala sta 
še Tomaž Gradišek in Jože Perme. Slednji je razpravljal tudi nasplošno o relacijah med 
Nadzornim odborom, županom in občinsko upravo. France Logonder je razpravljal tudi o 
nagrajevanju članov Nadzornega odbora. 
 
Po razpravi je predsedujoči dal na glasovanje naslednja predloga sklepov: 
SKLEP 2: Do prihodnje seje Nadzornega odbora župan oziroma občinska uprava 
pripravi za Nadzorni odbor kratko informacijo o reševanju problematike komunalnih 
odpadkov v občini Šmartno pri Litiji. 
 



SKLEP 3: Nadzorni odbor daje županu ponovno pobudo, da prouči predlog, ki ga je 
Nadzorni odbor nanj naslovil dne 1.3.2011 v zvezi z uravnoteženjem prejemkov za 
sejnine odborov in občinskih svetnikov s člani Nadzornega odbora ali podati odgovor, 
zakaj ne.  
 
Ob glasovanju pri obeh sklepih so bili prisotni 4 člani odbora. 
Sklepa sta bila sprejeta s 4 glasovi »za« in 0 glasov »proti«. 
 
Na koncu je Jože Perme pričel razpravljati glede anonimnega pisma, predvsem v delu, ki se 
nanaša na delo Nadzornega odbora in snemanja sej Nadzornega odbora. Glede slednjega so 
razpravljali še France Logodner, Tomaž Gradišek in Milena Mrzel. 
 
Po razpravi je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
SKLEP 4: Do nadaljnjega se seje Nadzornega odbora ne snemajo, se zapisnik piše 
sprotno in tajnik in predsednik oblikujeta sklepe, ki so bili sprejeti na tekoči seji 
Nadzornega odbora. 
 
Ob glasovanju pri obeh sklepih so bili prisotni 4 člani odbora. 
Sklepa sta bila sprejeta s 4 glasovi »za« in 0 glasov »proti«. 
 
 
Seja se je zaključila ob 19.40 uri. 
 
Zapisal:                Predsednik  
Matej Adamič         Nadzornega odbora: 
                               Jože Perme l.r. 


