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

ki je bila v ponedeljek 18.6.2012 ob 19.00 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 14. redne seje z dne 16.4.2012, 
2. Obravnava gradiva za 1. izredno sejo Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji, 
3. Predstavitev poročil o pregledih zaključnih računov javnih zavodov in javnih 

podjetji, prejemnikov finančnih sredstev občinskega proračuna Občine Šmartno 
pri Litiji za leto 2011, 

4. Predstavitev poročila o pregledu dokumentacije najema in porabe kredita najetega 
v letu 2011, 

5. Pregled in dogovor realizacije sklepov 3. točke 14. redne seje NO, 
6. Razdelitev letnih poročil športnih društev, prejemnikov finančnih sredstev 

občinskega proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2011, 
7. 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 14. redne seje z dne 16.4.2012 
 
Predsednik Nadzornega odbora Jože Perme je povzel skrajšani zapisnik 14. redne seje, na 
katerega ni bilo pripomb. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje zapisnik 14. redne seje z dne 16.4.2012. 
 
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 1. izredno sejo Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji 
 
V uvodu je Jože Perme prebral dnevni red 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Šmartno 
pri Litiji. 
 
Pri prvi točki dnevnega reda 1. izredne seje Občinskega sveta je uvod podal Jože Perme. Nato 
so razpravljali Tomaž Gradišek, Jože Perme in France Logonder. Dodatna pojasnila je podala 
Karmen Sadar. 
 
Predsedujoči je v zvezi s prvo točko dnevnega reda Občinskega sveta dal na glasovanje 
naslednji predlog sklepa: 



SKLEP 1: Nadzorni odbor se je seznanil z vsebino Odloka o porabi koncesijske dajatve 
za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Šmartno pri Litiji – predlog za 
skrajšani postopek in se strinja, da ga Občinski svet sprejme v predlagani vsebini. 
 
K drugi točki dnevnega reda 1. izredne seje Občinskega sveta je uvod 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 2: Nadzorni odbor se je seznanil s petimi sklepi v predlogu Cen programov 
predšolske vzgoje v Občini Šmartno pri Litiji in se strinja, da ga Občinski svet sprejme 
v predlagani vsebini. 
 
Pri tretji točki dnevnega reda 1. izredne seje Občinskega sveta je gradivo povzel Jože Perme. 
Prebral je tudi nekatere sprejete sklepe iz 8. redne seje Nadzornega odbora, ki se nanašajo na 
stanovanja na Grmačah. Nato so razpravljali vsi člani Nadzornega odbora, od katerih je Jože 
Perme podal nekatera vprašanja oziroma zahteve po dodatnih informacijah. Pojasnila je 
podala Karmen Sadar. 
 
Predsedujoči je v zvezi s tretjo točko dnevnega reda Občinskega sveta dal na glasovanje 
naslednje predloge sklepov: 
SKLEP 3: Izdela naj se kratka (na listu papirja) kompletna finančna oziroma zaključna 
konstrukcija Grmač, da se lahko izračuna ekonomska upravičenost investicije. 
 
SKLEP 4: Nadzorni odbor ugotavlja, da ni prikazana metodologija, na podlagi katere je 
narejena ocena stanovanj/nepremičnin za prodajo. Ravno tako ni razvidno, ali so v ceno 
stanovanj vključene tudi cene zemljišč, na katerem stoji kompleks stanovanj Grmače s 
celotno na novo zgrajeno infrastrukturo (čistilna naprava). 
 
SKLEP 5: Nadzorni odbor se strinja s prodajo 5 stanovanj na javni dražbi, s pogojem 
predhodne cenitve po najnovejši metodologiji, kjer bodo pri ceni kvadratnega metra 
stanovanja upoštevani celotni skupni stroški investicije, vključno s ceno zemljišč in na 
novo zgrajeno infrastrukturo. 
 
SKLEP 6: Nadzorni odbor predlaga županu in Občinskemu svetu, da se stanovanja, ki 
ne bodo prodana na dražbi, ponudijo v lastniški delež izvajalcu namesto plačila za 
investicijo. 
 
Ob glasovanju sklepov št. 1, 2, 3, 4, 5 in 6 so bili prisotni 4 člani odbora. 
Sklepi so bili sprejeti s 4 glasovi »za« in 0 glasov »proti«. 
 
 
Ad 3) Predstavitev poročil o pregledih zaključnih računov javnih zavodov in javnih 

podjetji, prejemnikov finančnih sredstev občinskega proračuna Občine Šmartno 
pri Litiji za leto 2011 

 
Uvod v to točko dnevnega reda je podal Jože Perme, ki je nato predal besedo Tomažu 
Gradišku, da predstavi svoja poročila. Le-ta je najprej podal informacije glede letnega 
poročila JP KSP Litija in dejal, da lahko poda povsem identično poročilo, kot je bilo pri 
pregledu letnega poročila za leto 2010, kar se tiče komunalnih odpadkov. Nato je povzel še 
letno poročilo JZ Bogenšperk, kjer bi tudi lahko podal podobno poročilo kot za pregled 
letnega poročila za leto 2010. Na to temo sta nato razpravljala France Logonder in Milena 
Mrzel. 



 
Nato so še preostali člani predstavili svoja poročila, in sicer France Logonder (Gasilska zveza 
Šmartno in gasilska društva ter ZD Litija), Milena Mrzel (Knjižnica Litija, GŠ Litija-
Šmartno) in Jože Perme, ki je povzel glavne poudarke iz svojega poročila v zvezi s pregledom 
letnega poročila OŠ Šmartno. 
 
 
Ad 4) Predstavitev poročila o pregledu dokumentacije najema in porabe kredita 

najetega v letu 2011 
 
Najprej je Jože Perme prebral poročilo, ki sta ga pripravila Jože Perme in Milena Mrzel pri 
pregledu dokumentacije. Posamezna pojasnila sta podala Matej Adamič in Karmen Sadar. 
Nato sta v zvezi s tem razpravljala France Logonder in Tomaž Gradišek. 
 
Predsedujoči je v zvezi s tem dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
SKLEP: Občinska uprava oziroma župan naj pripravijo odgovore na odprta in  
nepojasnjena vprašanja ter nejasnosti v zvezi s pregledom dokumentacije najema in 
porabe kredita najetega v letu 2011, poleg tega naj se ravna po priporočilih Nadzornega 
odbora glede zakonitosti, namenskosti, smotrnosti in gospodarnosti s preostalim delom 
kredita. 
 
Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani odbora. 
Sklep je bil sprejet s 4 glasovi »za« in 0 glasov »proti«. 
 
 
Ad 5) Pregled in dogovor realizacije sklepov 3. točke 14. redne seje NO 
 
Uvod je podal Jože Perme. Najprej je razpravljal glede dokumentacije v zvezi z izgradnjo 
stanovanjskega kompleksa na Grmačah. Predlagal je, da to dokumentacijo pregledata France 
Logonder in Tomaž Gradišek, sam pa jima bo kot tretji član pomagal. 
 
Predsedujoči je v zvezi s tem dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
SKLEP 1: Za pregled celotne dokumentacije v zvezi z izgradnjo stanovanjskega 
kompleksa na Grmačah se zadolžita France Logonder in Tomaž Gradišek. Jože Perme 
pregled spremlja in se po potrebi tudi vključuje. 
 
Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani odbora. 
Sklep je bil sprejet s 4 glasovi »za« in 0 glasov »proti«. 
 
Nato je dejal, da bosta v skladu z drugim sklepom 3. točke 14. redne seje NO dokumentacijo 
v zvezi z izgradnjo otroškega igrišča pri OŠ Šmartno pregledala in pripravila poročilo Milena 
Mrzel in Jože Perme. 
 
Nazadnje so glede seznama pogodb in predlogov za pregled pogodb razpravljali France 
Logonder, Jože Perme in Tomaž Gradišek. Jože Perme je predlagal pregled pogodbe in 
aneksa s Krzneno galanterijo Fredi, Alfred Bučar s.p. Nato sta se Jože Perme in Tomaž 
Gradišek predlagala pregled pogodb s podjetjem Tendenca d.o.o. in PINO d.o.o., vendar sta 
se strinjala, da se te pogodbe nanašajo na izgradnjo stanovanjskega kompleksa Grmače, zato 
naj se pregledajo skupaj s to dokumentacijo. 
 
Predsedujoči je v zvezi s tem dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 



SKLEP 2: Pregleda se pogodba in aneks s Krzneno galanterijo Fredi, Alfred Bučar s.p., 
pogodbe s podjetjema Tendenca d.o.o. in PINO d.o.o. pa se pregledajo v sklopu s 
pregledom dokumentacije za izgradnjo stanovanjskega kompleksa Grmače. 
 
Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani odbora. 
Sklep je bil sprejet s 4 glasovi »za« in 0 glasov »proti«. 
 
 
Ad 6) Razdelitev letnih poročil športnih društev, prejemnikov 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 si člani 
Nadzornega odbora poročila športnih društev razdelijo med seboj, in sicer vsak naj bi 
pregledal tri društva po naslednjem razporedu: Jože Perme (RD Šmartno, ŠD LIK in KŠD 
Velika Štanga), Milena Mrzel (Društvo prosti čas, ŠD Šmartno in Medobčinsko društvo 
invalidov), Tomaž Gradišek (Taekwondo klub Šmartno – Litija, ŠD Dolina in KŠD Prinskau) 
in France Logonder (Strelsko društvo Šmartno – Litija, ŠD Floorball in OŠ Šmartno). 
Poročila s prilogami se pošljejo članom NO po elektronski pošti. Do naslednje seje NO vsi 
pripravijo poročila o pregledih. 
 
 
Ad 7) Razno 
 
Pod točko razno sta razpravljala Jože Perme in France Logonder.  
 
 
Seja se je zaključila ob 21.30 uri. 
 
Zapisal:                Predsednik  
Matej Adamič         Nadzornega odbora: 
                               Jože Perme l.r. 


