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

ki je bila v ponedeljek 21.10.2013 ob 1800 uri 
v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji. 

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

Mrzel (od 1820 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 24. redne seje z dne 17.9.2013, 
2. Seznanitev, obravnava in sprejetje sklepov v zvezi s predlogi finančnih načrtov 

javnih podjetij in javnih zavodov za proračuna za leto 2013, 
3. Seznanitev, obravnava in sprejetje sklepov pregledov letnih poročil za leto 2012 

humanitarnih društev in društev, ki delujejo z mladino, 
4. Seznanitev in obravnava odgovorov občine in JP KSP Litija v zvezi z zahtevami 

oziroma dopisi Nadzornega odbora, 
5. Seznanitev z informacijo glede poteka pregleda dokumentacije stanovanjskega 

kompleksa Grmače, 
6. 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 24. redne seje z dne 17.9.2013 
 
Predsednik Nadzornega odbora Jože Perme je povzel skrajšani zapisnik 24. redne seje, na 
katerega ni bilo pripomb. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje zapisnik 24. redne seje z dne 17.9.2013. 
 
Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani odbora. 
Sklep je bil sprejet s 4 glasovi »za« in 0 glasov »proti«. 
 
 
Ad 2) Seznanitev, obravnava in sprejetje sklepov v zvezi s predlogi finančnih načrtov 

javnih podjetij in javnih zavodov za proračuna za leto 2013 
 
Uvod v to točko dnevnega reda je podal Jože Perme. V nadaljevanju je Tomaž Gradišek 
razpravljal in predstavil poročilo v zvezi s finančnim načrtom JZ Bogenšperk. Nato je 
predstavil še poročilo v zvezi z JP KSP Litija. Razpravljala sta še Jože Perme in France 
Logonder. 
 
Po razpravi je predsedujoči dal na glasovanje naslednja predloga sklepov: 
SKLEP 1: Iz pregledov in podanih poročil Nadzorni odbor ugotavlja, da so osnutki in 
predlogi finančnih načrtov javnih zavodov in podjetji Občine Šmartno pri Litiji za leto 
2013 pripravljeni korektno in izkazujejo dejanske potrebe po realizaciji tako na 



prihodkovni kot odhodkovni strani finančnih načrtov in so bili primerna podlaga za 
izdelavo Predloga proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2013. 
 
SKLEP 2: V primerih neskladij med sprejetimi finančnimi načrti ter sprejetim letnim 
proračunom občine Nadzorni odbor predlaga za naslednje leto pred sprejetjem 
občinskega proračuna predhodno usklajevanje med sprejetimi finančnimi načrti javnih 
zavodov in javnih podjetji in pripravo predloga občinskega proračuna. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 5 članov odbora. 
Sklepa sta bila sprejeta s 5 glasovi »za« in 0 glasov »proti«. 
 
 
Ad 3) Seznanitev, obravnava in sprejetje sklepov pregledov letnih poročil za leto 2012 

humanitarnih društev in društev, ki delujejo z mladino 
 
Uvod v to točko dnevnega reda je podal Jože Perme. Pojasnila je podal Matej Adamič. Tomaž 
Gradišek, ki še ni predstavil svojih poročil, se je opravičil, ker ni našel posredovane 
dokumentacije. V primeru, da pregledi poročil, ki jih bo opravil Tomaž Gradišek bistveno 
odstopajo od ugotovitev ostalih pregledov bo nadzorni odbor sprejel dodatne sklepe pregledov 
za te primere.  
 
Predsedujoči je glede na ugotovitve pregledov letnih poročil pri ostalih humanitarnih društvih 
in društvih, ki delujejo z mladino dal na glasovanje naslednja predloga sklepov: 
SKLEP 1: Pri pregledu letnih poročil za leto 2012 humanitarnih društev in društev, ki 
delujejo z mladino Nadzorni odbor ugotavlja, da so bila finančna sredstva prejeta iz 
občinskega proračuna porabljena namensko, smotrno, gospodarno ter v skladu z 
razpisno dokumentacijo in pogodbo. Nezakonitosti niso bile ugotovljene. 
 
SKLEP 2: Glede na to, da so nekatera društva o delu in finančnemu poslovanju občini 
poročala šele na zahtevo Nadzornega odbora, Nadzorni odbor predlaga županu in 
občinski upravi, da spremljajo poročanje društev in od društev zahtevajo pravočasno 
posredovanje poročil o porabi finančnih sredstev prejetih iz občinskega proračuna in s 
tem spoštovanje predpisanega roka iz razpisa in pogodbe. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 5 članov odbora. 
Sklepa sta bila sprejeta s 5 glasovi »za« in 0 glasov »proti«. 
 
 
Ad 4) Seznanitev in obravnava odgovorov občine in JP KSP Litija v zvezi z zahtevami 

oziroma dopisi Nadzornega odbora 
 
Uvod v to točko dnevnega reda je podal Jože Perme. Nato je Tomaž Gradišek razpravljal 
glede odgovora JP KSP Litija v zvezi z odvozom in odlaganjem odpadkov občine Šmartno pri 
Litiji. Razpravljali so Jože Perme, France Logonder in Tomaž Gradišek. 
 
V zvezi s tem je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
SKLEP: V zvezi s sprejetimi sklepi Nadzornega odbora pri pregledu letnega poročila JP 
KSP Litija za leto 2011, zahtevami Nadzornega odbora za primerjalni izračun stroškov 
odvoza komunalnih odpadkov v Občini Šmartno pri Litiji in v Občini Litija in 
sofinanciranjem Občine Šmartno pri Litiji ter odgovori JP KSP Litija Nadzorni odbor 
ugotavlja, da so stroški oziroma cena povezana s komunalnimi odpadki (zbiranje, 
prevoz, odlaganje) odstopa od cene oziroma stroškov v Občini Litija, kar je razvidno 
tudi iz poročila JP KSP Litija. 



France Logonder je obrazložil, da se bo glasovanja vzdržal, ker meni, da so se v vseh teh letih 
vseskozi spreminjali pogoji glede odlaganja odpadkov na različnih odlagališčih. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 5 članov odbora. 
Sklep je bil sprejet s 4 glasovi »za« in 0 glasov »proti«. 
 
 
Ad 5) Seznanitev z informacijo glede poteka pregleda dokumentacije stanovanjskega 

kompleksa Grmače 
 
Uvod v to točko dnevnega reda je podal Jože Perme, ki je povzel sklep iz 22. redne seje 
Nadzornega odbora glede dodatnih pojasnil oziroma dopolnitev odgovora v zvezi s 
stanovanjskim kompleksom na Grmačah. Razpravljali so Tomaž Gradišek, Jože Perme in 
France Logonder.  
 
V zvezi s tem je predsedujoči dal na glasovanje naslednja predloga sklepov: 
SKLEP 1: Nadzorni odbor ponovno poziva občinsko upravo v zvezi s sklepom 22. redne 
seje Nadzornega odbora, da do naslednje seje posreduje odgovor Nadzornemu odboru. 
 
SKLEP 2: V zvezi z izgradnjo nadstreškov pri stanovanjih na Grmačah Nadzorni odbor 
zanima ali gre za investicijo ali investicijsko vzdrževanje ter ali se v zvezi z investicijo v 
stanovanjski kompleks na Grmačah načrtujejo še morebitni dodatni stroški oziroma 
vlaganja. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 5 članov odbora. 
Sklepa sta bila sprejeta s 5 glasovi »za« in 0 glasov »proti«. 
 
 
Ad 6) Razno 
 
Pod točko razno je Jože Perme razpravljal glede prejetega navodila za pripravo finančnega 
načrta Nadzornega odbora za proračun občine za leto 2014. Nato je prebral dopis, ki ga je v 
zvezi z načrtovanimi finančnimi sredstvi za proračun za leto 2014 posredoval občinski upravi. 
 
Nato je Jože Perme razpravljal še glede prejetega odgovora v zvezi z izgradnjo otroškega 
igrišča pri OŠ Šmartno. Na koncu pa je v zvezi s pogodbo Občine Šmartno pri Litiji s 
Krzneno galanterijo Fredi, Alfred Bučar s.p. in prejetimi odgovori dal na glasovanje naslednji 
predlog sklepa: 
SKLEP: V zvezi s sprejetimi sklepi na sejah Nadzornega odbora, pisnimi zahtevami 
nadzornega odbora in odgovori občine ter dogovorom z direktorico občinske uprave 
Karmen Sadar na 24. seji nadzornega odbora 17.9.2013 Nadzorni odbor poziva občinsko 
upravo, da do naslednje seje v mesecu novembru 2013 zagotovi Nadzornemu odboru za 
pregled določeno dokumentacijo za katero je bilo dogovorjeno na omenjeni seji 
Nadzornega odbora. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 5 članov odbora. 
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi »za« in 0 glasov »proti«. 
 
 
Seja se je zaključila ob 1900 uri. 
 
Zapisal:            Predsednik Nadzornega odbora: 
mag. Matej Adamič                Jože Perme 


