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

ki je bila v torek 28.1.2014 ob 1800 uri 
v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji. 

 
Prisotni člani odbora: Jože Perme, Friderik Dacar, France Logonder, Tomaž Gradišek, Milena 

Mrzel (od 1810 dalje) 
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 27. redne seje z dne 18.12.2013, 
2. Seznanitev in obravnava pregledov letnih poročil za leto 2012 humanitarnih 

društev in društev, ki delujejo z mladino, 
3. Seznanitev s poročili v zvezi z izgradnjo otroškega igrišča pri OŠ Šmartno, 

pogodbo Občine Šmartno pri Litiji s Krzneno galanterijo Fredi, Alfred Bučar s.p. 
in pregledom  dokumentacije stanovanjskega kompleksa Grmače, 

4. Seznanitev in sprejem letnega načrta Nadzornega odbora Občine Šmartno pri 
Litiji za leto 2014, 

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 27. redne seje z dne 18.12.2013 
 
Predsednik Nadzornega odbora Jože Perme je povzel skrajšani zapisnik 27. redne seje, na 
katerega ni bilo pripomb. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje zapisnik 27. redne seje z dne 18.12.2013. 
 
Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani odbora. 
Sklep je bil sprejet s 4 glasovi »za« in 0 glasov »proti«. 
 
 
Ad 2) Seznanitev in obravnava pregledov letnih poročil za leto 2012 humanitarnih 

društev in društev, ki delujejo z mladino 
 
Pod to točko dnevnega reda je svoja poročila glede pregleda treh humanitarnih društev 
(Društvo revmatikov Slovenije, Društvo SOS za ženske in otroke, RK Slovenije - Območno 
združenje Litija) predstavil Tomaž Gradišek. 
 
Nato je Jože Perme dejal, da je Nadzorni odbor v zvezi s pregledi letnih poročil humanitarnih 
društev in društev, ki delujejo z mladino za leto 2012 že sprejel ustrezne in primerne sklepe, 
ki naj bi obveljali v primeru, da pregledi društev, ki bi jih opravil Tomaž Gradišek, ne bi 
pokazali odstopanja od preostalih pregledov. 



Ad 3) Seznanitev s poročili v zvezi z izgradnjo otroškega igrišča pri OŠ Šmartno, 
pogodbo Občine Šmartno pri Litiji s Krzneno galanterijo Fredi, Alfred Bučar s.p. 
in pregledom dokumentacije stanovanjskega kompleksa Grmače 

 
Pod to točko dnevnega reda je uvod v zvezi z izgradnjo otroškega igrišča pri OŠ Šmartno 
podal Jože Perme. V nadaljevanju je predstavil nadaljevanja poročila z ugotovitvami in 
zaključki v zvezi s to tematiko. Razpravljali so vsi prisotni člani odbora. 
 
Po razpravi je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
SKLEP 1: Nadzorni odbor predlaga oziroma zahteva, da župan in občinska uprava 
predlaga – zaprosi Združenje občin Slovenije, s katerim ima občina kot članica 
podpisan dogovor o notranji reviziji, da v okviru letnega načrta notranje revizije v 
Občini Šmartno pri Litiji opravi tudi revizijski pregled celotnega projekta izgradnje 
otroškega igrišča pri OŠ Šmartno. 
Poleg celotne dokumentacije, ki se nanaša na izgradnjo otroškega igrišča se reviziji 
izroči tudi poročilo o pregledu dokumentacije zunanje ureditve in izgradnje otroškega 
igrišča pri Osnovni šoli Šmartno, ki ga je izdelal NO. 
Z izsledki revizijskega pregleda izgradnje otroškega igrišča je potrebno s strani občine 
obvesti tudi Nadzorni odbor. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 5 članov odbora. 
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi »za« in 0 glasov »proti«. 
 
Na sprejeti sklep je kratko pojasnilo podal Matej Adamič. 
 
Jože Perme je uvod podal še glede pogodbe Občine Šmartno pri Litiji s Krzneno galanterijo 
Fredi, Alfred Bučar s.p. ter prav tako predstavil poročilo z ugotovitvami in zaključki. Na to 
temo so razpravljali Jože Perme, Friderik Dacar in Tomaž Gradišek. 
 
Po razpravi je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
SKLEP 2: Župana in občinsko upravo nadzorni odbor poziva, da pri sklepanju 
naslednjih pogodb v zvezi s koordinacijo in čiščenja v športni dvorani in bazenu 
zasledujeta cilje znižanja stroškov in racionalizacije: 

• razpisna dokumentacija mora biti vsebinsko bolj precizirana in naravnana v korist 
občine. Pri pripravi razpisne dokumentacije in pogodbe ter pogajanjih naj se 
vključi pravna stroka s ciljem doseči bistveno nižjo ceno (vsaj 1/3) z izvajalcem; 

• razpisna dokumentacija naj se poleg Portala javni naročil objavi še v lokalnem 
časopisju, Radio 1, ATV, predvsem zaradi možnosti, da se javi več ponudnikov in 
možnost izbiranja med več ponudniki ter njihova medsebojna konkurenčnost; 

• pogodbene pogoje s strani občine je potrebno racionalizirati in po možnosti v 
izvajanje obveznosti v športni dvorani in bazenu vključiti tudi kader iz Osnovne šole 
Šmartno (učitelj telesne vzgoje, hišnik in snažilka); 

• povečati je potrebno ceno uporabnine – najema športne dvorane in bazena 
(pokrivanje dejanskih stroškov); 

• pri sklepanju pogodb in določanju cen naj občina ravna kot dober gospodar z 
javnimi sredstvi. Pri sklenitvi pogodbe naj se pogaja v korist občine in doseže čim 
ugodnejšo ceno za občino. Ne more biti vsaka cena, ki jo predloži izvajalec, 
sprejemljiva za občino. 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 5 članov odbora. 
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi »za« in 0 glasov »proti«. 
 



Nato je Jože Perme podal še uvod glede pregleda dokumentacije stanovanjskega kompleksa 
Grmače. Na to temo sto razpravljali Tomaž Gradišek, Friderik Dacar, France Logonder in 
Jože Perme. 
 
Po razpravi je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
SKLEP 3: Nadzorni odbor poziva župana in občinsko upravo, da nadzornemu odboru 
do naslednje seje posredujejo podatke o ceni kvadratnega metra zemljišča, na katerem 
stoji stanovanjski kompleks Grmače, in sicer pred komunalno ureditvijo tega zemljišča. 
Poleg tega mora biti posredovana tudi obrazložitev glede morebitnih vseh dodatnih del 
na stanovanjih na Grmačah v zvezi z izgradnjo nadstreškov in odpravo vlažnosti v 
stanovanjih. 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 5 članov odbora. 
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi »za« in 0 glasov »proti«. 

 
 
Ad 4) Seznanitev in sprejem letnega načrta Nadzornega odbora Občine Šmartno pri 

Litiji za leto 2014 
 
Najprej je Jože Perme predstavil letni načrt Nadzornega odbora Občine Šmartno pri Litiji za 
leto 2014. 
 
V nadaljevanju je dejal, da naj občinska uprava za pregled pripravi finančne načrte javnih 
zavodov in javnih podjetij za proračun za leto 2014. 
 
V zvezi s tem je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
SKLEP: Nadzorni odbor sprejema letni načrt Nadzornega odbora Občine Šmartno pri 
Litiji za leto 2014. Člani nadzornega odbora si finančne načrte javnih zavodov in javnih 
podjetij razdelijo enako kot v preteklih letih. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 5 članov odbora. 
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi »za« in 0 glasov »proti«. 
 
 
Ad 5) Razno 
 
Pod točko razno je Jože Perme dejal, da naj občinska uprava pripravi seznam vrst društev, 
prejemnikov sredstev iz proračuna občine, za pregled njihovih letnih poročil s strani 
Nadzornega odbora. 
 
 
Seja se je zaključila ob 1935 uri. 
 
Zapisal:            Predsednik Nadzornega odbora: 
mag. Matej Adamič             Jože Perme, l.r. 


