
SKRAJŠANI ZAPISNIK 

7. redne seje NADZORNEGA ODBORA Občine Šmartno pri Litiji, 

ki je bila v sredo 31.8.2011 ob 18.00 uri 

v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji. 

 
Prisotni člani odbora: Milena Mrzel, Mateja Volk Mandelj, France Logonder, Jože Perme 

Odsotni člani odbora: Tomaž Gradišek (opravičeno odsoten) 

Ostali prisotni: Matej Adamič 
 

 

Sejo je vodil predsednik Nadzornega odbora g. Jože Perme, ki je v uvodu pozdravil prisotne 

in ugotovil sklepčnost odbora. Prisotni so bili štirje člani odbora in odbor je bil sklepčen. 
 

Predlagal je naslednji dnevni red: 
 

1. Potrditev zapisnika 6. redne seje z dne 20.6.2011 

2. Obravnava letnih poročil javnih zavodov in podjetij Občine Šmartno pri Litiji za 

leto 2010 

3. Seznanitev z vsebinami letnih poročil društev in drugih uporabnikov sredstev 

proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2010 

4. 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 6. redne seje z dne 20.6.2011 

 

Predsednik Nadzornega odbora Jože Perme je povzel skrajšani zapisnik 6. redne seje, na 

katerega ni bilo pripomb. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje zapisnik 6. redne seje z dne 20.6.2011. 
 

Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani odbora. 

Sklep je bil sprejet s 4 glasovi »za« in 0 glasov »proti«. 

 

 

Ad 2) Obravnava letnih poročil javnih zavodov in podjetij Občine Šmartno pri Litiji za 

leto 2010 

 

Uvod v to točko dnevnega reda je podal Jože Perme. Svoja pisna poročila so predstavili Jože 

Perme, Milena Mrzel, France Logonder in Mateja Volk Mandelj.  

 

Razpravljali sta Jože Perme in France Logonder.  

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

SKLEP: Do naslednje seje naj vsak član pripravi kratke sklepe v svojih poročilih o 

ugotovitvah v zvezi s tematiko, ki je bila obravnavana v tej točki dnevnega reda. 

 

Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani odbora. 

Sklep je bil sprejet s 4 glasovi »za« in 0 glasov »proti«. 

 



 

Ad 3) Seznanitev z vsebinami letnih poročil društev in drugih uporabnikov sredstev 

proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2010 

 

Uvod v to točko je podal Jože Perme. Razpravljal je še France Logonder. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

SKLEP: Društva, ki so prejela sredstva v okviru Javnega razpisa o sofinanciranju 

programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture za leto 2010 v Občini Šmartno 

pri Litiji in še niso poslala popolnih gradiv, naj do 1. oktobra 2011 dostavijo morebitna 

manjkajoča gradiva (računi,…) v zvezi s poslovanjem v letu 2010.  

 

Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani odbora. 

Sklep je bil sprejet s 4 glasovi »za« in 0 glasov »proti«. 

 

 

Ad 4) Razno 

 

Pod točko razno so razpravljali Jože Perme, France Logonder in Milena Mrzel. 

 

Predsedujoči je pod točko razno dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

SKLEP: Občinska uprava naj pripravi seznam sklenjenih pogodb in dokončanih in 

nedokončanih investicij v letu 2010 in 2011 na območju Občine Šmartno pri Litiji.  

 

Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani odbora. 

Sklep je bil sprejet s 4 glasovi »za« in 0 glasov »proti«. 

 

 

Seja se je zaključila ob 19.10 uri. 

 

 

Zapisal:                Predsednik  

Matej Adamič         Nadzornega odbora: 

                              Jože Perme, l.r. 


