SKRAJŠANI ZAPISNIK
23. redne seje NADZORNEGA ODBORA Občine Šmartno pri Litiji,
ki je bila v sredo 26.6.2013 ob 1800 uri
v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji.
Prisotni člani odbora: Jože Perme, Friderik Dacar, France Logonder, 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 štirje člani odbora in odbor je bil sklepčen.
Predlagal je naslednji dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 22. redne seje z dne 14.5.2013,
2. Seznanitev, obravnava in sprejetje sklepov predlogov finančnih načrtov javnih
podjetij in javnih zavodov za proračun 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. 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 22. redne seje z dne 14.5.2013
Predsednik Nadzornega odbora Jože Perme je povzel skrajšani zapisnik 22. redne seje, na
katerega ni bilo pripomb.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje zapisnik 22. redne seje z dne 14.5.2013.
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 predlogov finančnih načrtov javnih
podjetij in javnih zavodov za proračun za leto 2013
Pod to točko dnevnega reda je najprej svoje poročilo v zvezi s pregledom finančnega načrta
Glasbene šole Litija-Šmartno in Knjižnice Litija predstavila Milena Mrzel. Razpravljal je Jože
Perme.
Nato je svoje poročilo glede pregleda finančnega načrta Gasilske zveze Šmartno in Osnovne
šole Litija – EPP (poleg tega tudi v zvezi s pregledom dveh humanitarnih društev) predstavil
France Logonder. Razpravljali so Friderik Dacar, France Logonder in Jože Perme.
Glede na to, da je bil Tomaž Gradišek, ki svojih poročil še ni predstavil, odsoten, je
predsedujoči odločanje in sprejetje sklepov prestavil na naslednjo sejo, oziroma ko bo še
Tomaž Gradišek predstavil svoja poročila.

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. France Logonder je svoje poročilo
pregleda dveh humanitarnih društev predstavil skupaj s poročilom v prejšnji točki dnevnega
reda (pri poročilu pregleda finančnega načrta Gasilske zveze Šmartno in Osnovne šole Litija –
EPP.
Nato je svoje poročilo glede pregleda treh humanitarnih društev (Društvo diabetikov Litija in
Šmartno, Medobčinsko društvo invalidov občin Litija in Šmartno ter Društvo upokojencev
Šmartno pri Litiji) predstavila Milena Mrzel. Razprave ni bilo.
V nadaljevanju je Friderik Dacar predstavil poslana letna poročila Prosvetnega društva
Šmartno, Društva vojnih invalidov Ljubljana ter Ustanove Mali vitez. Razpravljal je Jože
Perme.
Na koncu je še Jože Perme predstavil svoje poročilo pregleda društva, ki deluje z mladino, in
sicer Rokometnega društva Šmartno 99.
Po opravljenih predstavitvah je razpravljal Jože Perme, ki je nato dal na glasovanje naslednji
predlog sklepa:
SKLEP: Vsem humanitarnim društvom in društvom, ki delujejo z mladino,
prejemnikov sredstev iz proračuna občine v letu 2012, ki še niso posredovali letnega
poročila se pošlje dopis, da čim prej posredujejo svoje letno poročilo.
Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani odbora.
Sklep je bil sprejet s 4 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. Najprej je razpravljal glede stanovanj na
Grmačah in zemljiščih, na katerih stojijo stanovanja. Razpravljal je še France Logonder. Nato
je glede otroškega igrišča pri OŠ Šmartno razpravljal Jože Perme, ki je povzel dodatno prejeto
dokumentacijo v zvezi z igriščem. V zvezi s tem je predsedujoči dal na glasovanje naslednji
predlog sklepa:
SKLEP: Nadzorni odbor je pridobil dodatno dokumentacijo v zvezi z izgradnjo
otroškega igrišča pri OŠ Šmartno in ugotavlja, da ta dokumentacija vsebinsko ne
zadošča za potrditev odprtih vprašanj. Za pojasnitev odgovorov se na naslednjo sejo
povabi direktorico občinske uprave g. Karmen Sadar, kot skrbnico tega projekta. Po
potrebi se povabi tudi direktorja Aping-As g. Andreja Poglajna.
Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani odbora.
Sklep je bil sprejet s 4 glasovi »za« in 0 glasov »proti«.
Na koncu sta glede pogodbe Občine Šmartno pri Litiji s Krzneno galanterijo Fredi, Alfred
Bučar s.p. in zahtevkom Nadzornega odbora ter odgovorom občine v zvezi izvajanjem
pogodbenih obveznosti in stroškov nastalih iz pogodbe pri upravljanju Športne dvorane
Pungrt razpravljala Jože Perme in France Logonder. Po razpravi je predsedujoči dal na
glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP: V zvezi s pisnim odgovorom Občine Šmartno pri Litiji na zahtevek Nadzornega
odbora glede možnosti zahtevka občine za predložitev in pregled originalnih računov, ki

naj bi bili podlaga za izdajo vsakomesečnih računov s strani Krznene galanterije Fredi,
Alfred Bučar s.p. Občini Šmartno pri Litiji, Nadzorni odbor predlaga, da vsebino
odgovora občine presodi in poda mnenje Skupnost občin Slovenije.
Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani odbora.
Sklep ni bil sprejet z 2 glasovoma »za« in 0 glasov »proti«.
Ad 5) Razno
Pod točko razno je France Logonder razpravljal glede ŠD Floorball, in sicer glede finančnih
sredstev proračuna, namenjenih temu društvu. Na to temo je razpravljal še Friderik Dacar.
Seja se je zaključila ob 1925 uri.
Zapisal:
mag. Matej Adamič

Predsednik Nadzornega odbora:
Jože Perme, l.r.

