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

ki je bila v sredo 26.3.2014 ob 1800 uri 
v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji. 

 
Prisotni člani odbora: Jože Perme, Friderik Dacar, France Logonder, Tomaž Gradišek 
Odsotni člani odbora: Milena Mrzel 
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 29. redne seje z dne 26.2.2014, 
2. Obravnava in seznanitev s poročili in sklepi pregledov predlogov finančnih 

načrtov javnih podjetij in javnih zavodov za proračun za leto 2014, 
3. Dogovor glede pregleda letnih poročil društev za leto 2013, 
4. Seznanitev z vsebino in rezultati pregleda ter odgovori občine v zvezi s 

stanovanjskim kompleksom Grmače, 
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 29. redne seje z dne 26.2.2014 
 
Predsednik Nadzornega odbora Jože Perme je povzel skrajšani zapisnik 29. redne seje, na 
katerega ni bilo pripomb. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje zapisnik 29. redne seje z dne 26.2.2014. 
 
Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani odbora. 
Sklep je bil sprejet s 4 glasovi »za« in 0 glasov »proti«. 
 
 
Ad 2) Obravnava in seznanitev s poročili in sklepi pregledov predlogov finančnih 

načrtov javnih podjetij in javnih zavodov za proračun za leto 2014 
 
Uvod pod to točko dnevnega reda je podal Jože Perme. Nato je svoje poročilo v zvezi s 
pregledi finančnih načrtov javnih podjetij in javnih zavodov za proračun za leto 2014 
predstavil Friderik Dacar (ZD Litija). V nadaljevanju so svoja poročila predstavili še France 
Logonder (Gasilska zveza Šmartno in Osnovna šola Litija – EPP), Tomaž Gradišek (JP KSP 
Litija in JZ Bogenšperk) in Jože Perme (Osnovna šola Šmartno). Na predstavljeno poročilo JZ 
Bogenšperk je razpravljal Jože Perme. 
 
Glede na to, da je bila Milena Mrzel odsotna, ki bi morala predstaviti svoja poročila, je 
predsedujoči odločanje in sprejetje sklepov za vsa poročila prestavil na naslednjo sejo. 
 
 
 



Ad 3) Dogovor glede pregleda letnih poročil društev za leto 2013 
 
Pod to točko dnevnega reda je v uvodu Jože Perme dejal, da v primeru, če društva občini ne 
dostavijo svojih poročil do predvidenega roka iz pogodbe 31.3.2014, jih mora občina takoj 
pozvati da posredujejo svoja letna poročila. 
 
Člani nadzornega odbora si letna poročila društev s področja kmetijstva, turističnih društev in 
podeželskim združenjem, ki so prejela finančna sredstva iz občinskega proračuna za leto 
2013, razdelijo po naslednjem seznamu: Milena Mrzel (2 x Vinogradniško društvo ŠTUC in 
3 x Društvo LAZ), Friderik Dacar (Jarina z.o.o., KGZS - Zavod LJ in Čebelarsko društvo 
Litija), France Logonder (Planinsko društvo Litija in ŠD Javor), Jože Perme (Društvo kmetic 
Litija, Govedorejsko društvo Litija in Društvo podeželske mladine LIŠ) ter Tomaž Gradišek 
(Sadjarsko društvo Litija in Društvo rejcev drobnice Litija-Šmartno Pastirci). 
 
Na to temo sta razpravljala Jože Perme in Friderik Dacar. 
 
 
Ad 4) Seznanitev z vsebino in rezultati pregleda ter odgovori občine v zvezi s 

stanovanjskim kompleksom Grmače 
 
Pod to točko je razpravljal Jože Perme, ki je dejal, da bo Nadzorni odbor posredoval občini 
dopis, v katerem jo še zadnjič pozove, da v zvezi s stanovanjskim kompleksom Grmače 
posreduje zahtevane odgovore. V dopisu občino tudi pozove, naj Nadzornemu odboru 
posreduje cenitev stanovanj, ki je bila izdelana za prodajo stanovanj na Grmačah. Poleg tega 
je dejal, da naj vodja skupine, ki je pregledovala dokumentacijo v zvezi s to investicijo 
pripravi vmesno poročilo v zaokroženi celoti z vsemi ugotovitvami.  
 
 
Ad 5) Razno 
 
Pod točko razno je Jože Perme dejal, da Nadzorni odbor posreduje občini še dopisa iz 
pripravljenih poročil v zvezi s pogodbo Občine Šmartno pri Litiji in Krznene galanterije 
Fredi, Alfred Bučar s.p. ter izgradnjo otroškega igrišča pri OŠ Šmartno. 
 
 
Seja se je zaključila ob 1855 uri. 
 
Zapisal:            Predsednik Nadzornega odbora: 
mag. Matej Adamič            Jože Perme, l.r. 


