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

ki je bila v ponedeljek 16.4.2012 ob 18.00 uri 
v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji. 

 
Prisotni člani odbora: Jože Perme, Milena Mrzel, Tomaž Gradišek, France Logonder 
Ostali prisotni: Matej Adamič, Karmen Sadar 
 
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 13. redne seje z dne 29.3.2012, 
2. Obravnava gradiva za 13. redno sejo Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji, 
3. Seznanitev s poročili v zvezi s sklepom št. 3, 4. točke dnevnega reda 11. redne seje 

NO, 
4. Dogovor in pričetek pregledov zaključnih računov JZ in JP ter letnih poročil o 

delu in finančnem poslovanju ostalih prejemnikov in uporabnikov finančnih 
sredstev občinskega proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2011, 

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 13. redne seje z dne 29.3.2012 
 
Predsednik Nadzornega odbora Jože Perme je povzel skrajšani zapisnik 13. redne seje, na 
katerega pa ni bilo pripomb. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje zapisnik 13. redne seje z dne 29.3.2012. 
 
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 13. redno sejo Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji 
 
Uvod v to točko dnevnega reda je podal Jože Perme. 
 
Pri četrti točki dnevnega reda 13. redne seje Občinskega sveta je uvodno obrazložitev podal 
Matej Adamič. Razpravljali so Tomaž Gradišek, Milena Mrzel, France Logonder in Jože 
Perme. Dodatna pojasnila sta podala Karmen Sadar in Matej Adamič. 
 
Predsedujoči je v zvezi s četrto točko dnevnega reda Občinskega sveta dal na glasovanje 
naslednji predlog sklepa: 
SKLEP 1: Nadzorni odbor se je seznanil z vsebino Zaključnega računa Občine Šmartno 
pri Litiji za leto 2011, v sklopu Zaključnega računa tudi z Načrtom razvojnih 
programov, podatkov iz bilance stanja in predlaga Občinskemu svetu, da sprejme 
Zaključni račun proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2011 v prvem branju. 
 



K prvi točki dnevnega reda 13. redne seje Občinskega sveta je uvod podal Jože Perme. 
Razprave ni bilo. 
 
Predsedujoči je v zvezi s prvo točko dnevnega reda Občinskega sveta dal na glasovanje 
naslednji predlog sklepa: 
SKLEP 2: Nadzorni odbor se je seznanil s predlogom Lokalnega energetskega koncepta 
Občine Šmartno pri Litiji in se strinja, da ga Občinski svet sprejme v predlagani 
vsebini. 
 
Pri drugi točki dnevnega reda 13. redne seje Občinskega sveta je uvod podal Jože Perme. 
Razpravljala je Milena Mrzel. 
 
Predsedujoči je v zvezi z drugo točko dnevnega reda Občinskega sveta dal na glasovanje 
naslednji predlog sklepa: 
SKLEP 3: Nadzorni odbor se je seznanil s soglasjem k ceni socialno varstvene storitve 
pomoč na domu in se strinja, da ga v taki vsebini sprejme Občinski svet. 
 
Pri šesti točki dnevnega reda 13. redne seje Občinskega sveta je uvod podal Jože Perme. 
Razpravljala sta Tomaž Gradišek in Jože Perme. 
 
Predsedujoči je v zvezi s šesto točko dnevnega reda Občinskega sveta dal na glasovanje 
naslednji predlog sklepa: 
SKLEP 4: Nadzorni odbor se je seznanil s sklepom o ukinitvi javnega dobra in se 
strinja, da ga Občinski svet sprejme. 
 
K sedmi točki dnevnega reda 13. redne seje Občinskega sveta je uvod podal Jože Perme. 
Razpravljali so France Logonder, Tomaž Gradišek in Jože Perme. 
 
Predsedujoči je v zvezi s sedmo točko dnevnega reda Občinskega sveta dal na glasovanje 
naslednji predlog sklepa: 
SKLEP 5: Nadzorni odbor iz dokumentacije, ki je bila predstavljena na seji Nadzornega 
odbora ugotavlja, da ni bilo moč ugotoviti, za kakšen prostor gre konkretno in da tudi 
niso jasna razmerja glede najemne pogodbe in javne dražbe. Zato Nadzorni odbor želi 
oziroma zahteva do naslednje seje pojasnilo, kaj se z dotičnim predmetnim prostorom 
dogaja v zadnjega pol leta. 
 
Ob glasovanju sklepov št. 1, 2, 3, 4 in 5 so bili prisotni 4 člani odbora. 
Sklepi so bili sprejeti s 4 glasovi »za« in 0 glasov »proti«. 
 
Na koncu je Jože Perme še podal kratko obrazložitev o zborih krajanov Krajevnih skupnosti 
Občine Šmartno pri Litiji. 
 
 
Ad 3) Seznanitev s poročili v zvezi s sklepom št. 3, 4. točke dnevnega reda 11. redne seje 

NO 
 
Uvod je podal Jože Perme, ki je pričel z razpravo glede prejetega poročila o izgradnji 
stanovanjskega kompleksa Grmače. Na to temo so nato razpravljali vsi prisotni člani 
Nadzornega odbora. 
 
Predsedujoči je po razpravi dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
SKLEP 1: V zvezi z dokumentacijo, ki jo je Nadzorni odbor dobil v zvezi z izgradnjo 
stanovanjskega kompleksa Grmače, Nadzorni odbor zahteva, da je do naslednje seje 



dokument opremljen s spremnim dopisom, podpisom župana in predračunom ter vsemi 
plačili, ki so jih imeli izvajalci za to investicijo. 
 
Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani odbora. 
Sklep je bil sprejet s 4 glasovi »za« in 0 glasov »proti«. 
 
Nato je predsedujoči v zvezi s poročilom o izgradnji otroškega igrišča pri OŠ Šmartno dal na 
glasovanje naslednji predlog sklepa: 
SKLEP 2: Dokumentacijo v zvezi z izgradnjo otroškega igrišča pri OŠ Šmartno 
pregledata Milena Mrzel in Jože Perme. 
 
Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani odbora. 
Sklep je bil sprejet s 4 glasovi »za« in 0 glasov »proti«. 
 
Predsedujoči je v nadaljevanju podal še kratko obrazložitev glede seznama pogodb ter dal na 
glasovanje naslednji predlog sklepa: 
SKLEP 3: Do naslednje seje naj člani Nadzornega odbora pregledajo seznam in 
predlagajo, katere projekte, ki so navedeni v seznamu in so še v teku, bo Nadzorni odbor 
pregledal. 
 
Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani odbora. 
Sklep je bil sprejet s 4 glasovi »za« in 0 glasov »proti«. 
 
Nato je Jože Perme še prebral prejete kratke informacije župana na sprejete sklepe 
Nadzornega odbora, na katere so nato razpravljali vsi prisotni člani Nadzornega odbora. Na 
koncu je Jože Perme predlagal, da naj župan te odgovore oblikuje v neko vsebinsko primerno 
formalno obliko in odgovore tudi časovno opredeli, do kdaj jih namerava storiti. Podobno naj 
bi se storilo tudi s seznamom pogodb. 
 
 
Ad 4) Dogovor in pričetek pregledov zaključnih računov JZ in JP ter letnih poročil o 

delu in finančnem poslovanju ostalih prejemnikov in uporabnikov finančnih 
sredstev občinskega proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2011 

 
Uvod v to točko dnevnega reda je podal Jože Perme. Nato je predlagal, da se podobno kot v 
lanskem letu omenjena gradiva člani Nadzornega odbora razdelijo med seboj, in sicer Jože 
Perme (OŠ Šmartno), Tomaž Gradišek (JZ Bogenšperk, JP KSP Litija), Milena Mrzel (GŠ 
Litija-Šmartno in Knjižnica Litija) in France Logonder (OŠ Litija-EPP, GZ Šmartno in ZD 
Litija). 
 
V zvezi z ostalimi uporabniki proračuna občine, pa je Jože Perme predlagal, da bi v letu 2011 
pregledali poročila vseh športnih društev, ki so poslali poročila. Nato pa si bodo poročila člani 
Nadzornega odbora razdelili med seboj. 
 
Predsedujoči je v zvezi s tem dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
SKLEP: Do naslednje seje naj se pripravijo vsa poročila športnih društev Občine 
Šmartno pri Litiji. 
 
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 so razpravljali Jože Perme, Milena Mrzel, France Logonder (glede prejetega 
seznama pogodb) in Tomaž Gradišek (glede otroškega igrišča pri OŠ Šmartno). V zvezi z 
otroškim igriščem pri OŠ Šmartno in prodajo poslovnega prostora je obrazložitev podala 
Karmen Sadar.  
 
 
Seja se je zaključila ob 20.00 uri. 
 
Zapisal:                Predsednik  
Matej Adamič         Nadzornega odbora: 
                               Jože Perme l.r. 


