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

ki je bila v sredo 1.10.2014 ob 1800 uri 
v pisarni župana Občine Šmartno pri Litiji. 

 
Prisotni člani odbora: Jože Perme, Friderik Dacar, France Logonder (od 1805 dalje), Milena 

Mrzel 
Odsotni člani odbora: Tomaž Gradišek 
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 trije člani odbora in odbor je bil sklepčen. 
 
Predlagal je naslednji dnevni red: 
 

1. Potrditev zapisnika 33. redne seje z dne 2.9.2014, 
2. Seznanitev in sprejem poročila o delu Nadzornega odbora Občine Šmartno pri 

Litiji za leto 2014, 
3. Seznanitev z vsebino dopisa v zvezi z najemnino za nove prostore Glasbene šole 

Litija-Šmartno, 
4. Sprejetje sklepov zaključnega poročila v zvezi s stanovanjskim kompleksom 

Grmače, 
5. Razno. 

 
Ob glasovanju so bili prisotni 3 člani odbora. 
Dnevni red je bil sprejet s 3 glasovi »za« in 0 glasov »proti«. 
 
 
Ad 1) Potrditev zapisnika 33. redne seje z dne 2.9.2014 
 
Predsednik Nadzornega odbora Jože Perme je povzel skrajšani zapisnik 33. redne seje, na 
katerega ni bilo pripomb. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje zapisnik 33. redne seje z dne 2.9.2014. 
 
Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani odbora. 
Sklep je bil sprejet s 4 glasovi »za« in 0 glasov »proti«. 
 
 
Ad 2) Seznanitev in sprejem poročila o delu Nadzornega odbora Občine Šmartno pri 

Litiji za leto 2014 
 
Pod to točko dnevnega reda je Jože Perme predstavil in prebral poročilo o delu Nadzornega 
odbora Občine Šmartno pri Litiji za 9 mesecev leta 2014. Razprave ni bilo. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
SKLEP: Nadzorni odbor sprejme poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Šmartno 
pri Litiji za devet mesečno obdobje leta 2014. 
 
Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani odbora. 
Sklep je bil sprejet s 4 glasovi »za« in 0 glasov »proti«. 
 



Ad 3) Seznanitev z vsebino dopisa v zvezi z najemnino za nove prostore Glasbene šole 
Litija-Šmartno 

 
V uvodu je Jože Perme prebral dopis Občine Šmartno pri Litiji, ki je bil v zvezi s prostori in 
višino najemnine za nove prostore Glasbene šole Litija-Šmartno posredovan Občini Litija. 
Razpravljali so Jože Perme, Milena Mrzel in France Logonder. 
 
Po razpravi je predsedujoči dal na glasovanje naslednje predloge sklepov: 
SKLEP 1: Nadzorni odbor se je seznanil z vsebino dopisa Občine Šmartno pri Litiji št. 
613-02/2007, z dne 18.9.2014 naslovljen Občini Litija v zvezi najemnine za nove prostore 
Glasbene šole Litija – Šmartno. 
 
SKLEP 2: Nadzorni odbor se v celoti strinja z vsebino dopisa, predvsem z opozorili 
Občine Šmartno pri Litiji glede previsoke cene m2 najemnine in ostalih stroškov. 
 
SKLEP 3: Nedopustno in nesprejemljivo je dejstvo, da Občina Šmartno pri Litiji ni bila 
vključena v predhodno dogovarjanje in odločanje o izgradnji ter velikosti najetih novih 
prostorov glasbene šole in s tem povezanih stroškov za Občino Šmartno pri Litiji. 
 
SKLEP 4: Občina Šmartno pri Litiji je s strani vodstva SVC, glasbene šole in Občine 
Litija postavljena v vlogo stranke, ki mora sprejeti »gotovega dejstva« iz določb 
pogodbe o najemu prostorov glasbene šole. 
 
SKLEP 5: Nadzorni odbor predlaga županu, občinski upravi in občinskemu svetu 
Občine Šmartno pri Litiji ter komisiji za ugotavljanje ustreznosti prostorov glasbene 
šole v prostorih SVC, da vztrajajo na svojih stališčih in zahtevah ter poskušajo doseči 
vsaj za 50% zmanjšanja skupne kvadrature najetih prostorov in s tem zmanjšati stroške 
najemnine in vzdrževanja. Sedanja predvidena kvadratura najema prostorov glasbene 
šole v prostorih SVC je očitno prevelika, gre za pravo nerazumno in nesprejemljivo 
megalomansko razkošje, ki si ga Občina Šmartno pri Litiji ne sme in ne more dovoliti. 
Izvajanje glasbene dejavnosti in kakovost izvajanja programov pa se s tem prav gotovo 
ne bo zmanjšala 
 
Ob glasovanju pri vseh sklepih pod to točko dnevnega reda so bili prisotni 4 člani odbora. 
Sklepi so bili sprejeti s 4 glasovi »za« in 0 glasov »proti«. 
 
 
Ad 4) Sprejetje sklepov zaključnega poročila v zvezi s stanovanjskim kompleksom 

Grmače 
 
Pod to točko dnevnega reda je v uvodu Jože Perme še enkrat prebral zaključek poročila 
pregleda dokumentacije izgradnje stanovanjskega kompleksa Grmače. Nato sta razpravljala 
Jože Perme in Milena Mrzel. 
 
Po razpravi je predsedujoči dal na glasovanje naslednje predloge sklepov: 
SKLEP 1: Skupina članov Nadzornega odbora imenovana za pregled dokumentacije 
stanovanjskega kompleksa Grmače je v celoti opravila pregled dokumentacije po 
vsebini osmih točk sprejetega programa pregleda. 
 
SKLEP 2: Iz ugotovitev in zaključka pregleda vsebine dokumentacije izgradnje 
stanovanjskega kompleksa Grmače je ugotovljeno, da se je gradnja časovno zavlekla, 
kar je imelo za posledico povečanje predvidenih stroškov celotne investicije izgradnje 
stanovanj in s tem tudi povečano predvideno ceno m2 stanovanj. 



SKLEP 3: Pri celotni izvedbi investicije v stanovanjski kompleks Grmače je po 
ugotovitvah in zaključku poročila skupine za pregled dokumentacije zaključiti, da je 
vprašljiva večletna namenskost, smotrnost, gospodarnost in učinkovitost porabljenih 
sredstev občinskega proračuna namenjenih investiciji stanovanjskega kompleksa 
Grmače. 
 
SKLEP 4: Iz pregleda dokumentacije izgradnje stanovanjskega kompleksa Grmače, 
skupina, ki je dokumentacijo pregledovala ni ugotovila znakov kaznivih dejanj, 
nepravilnosti pri poslovanju ali hujših kršitev predpisov. 
 
Ob glasovanju pri vseh sklepih pod to točko dnevnega reda so bili prisotni 4 člani odbora. 
Sklepi so bili sprejeti s 4 glasovi »za« in 0 glasov »proti«. 
 
 
Ad 5) Razno 
 
Pod točko razno so vsi prisotni člani odbora razpravljali glede dela v Nadzornem odboru ter 
podali nekaj zaključnih misli ob zaključku štiriletnega mandata Nadzornega odbora. 
 
 
Seja se je zaključila ob 1905 uri. 
 
Zapisal:            Predsednik Nadzornega odbora: 
mag. Matej Adamič              Jože Perme, l.r. 


