
SKRAJŠANI ZAPISNIK  

 

10. redne seje Nadzornega odbora Občine Šmartno pri Litiji,  ki je bila v sredo, 29.10.2008, ob 

20.00 uri v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji.  

 
Prisotni člani odbora: Janez Ponebšek, Helena Potisek, Jože Zadražnik, Terezija Rozina, Lučka 
Hostnik 
Ostali prisotni: Karmen Sadar, Simon Hauptman 
 
Sejo je vodil predsednik Nadzornega odbora g. Janez Ponebšek. Pozdravil je prisotne in ugotovil 
sklepčnost odbora. Odbor je bil sklepčen. 
 
Predlagal je naslednji dnevni red: 

 

1. Potrditev zapisnika 9. redne seje z dne 16.06.2008.  
2. Predlog programa dela za leto 2009 

3. Izobraževanja v letu 2009 ter organizacija dela v letu 2008  
4. Razno. 

 
Na predlog članice Nadzornega odbora Helene Potisek je predsednik Nadzornega odbora Janez 
Ponebšek predlagal, da se dnevni red razširi, tako da se pod točko 2 doda nova točka. 
Predlagani dnevni red se glasi: 
 

1. Potrditev zapisnika 9. redne seje z dne 16.06.2008.  
2. Predlog člana Nadzornega odbora, da se seje Nadzornega odbora ne snemajo in da se zapisnik 

seje piše na sami seji 

3. Predlog programa dela za leto 2009 
4. Izobraževanja v letu 2009 ter organizacija dela v letu 2008  

5. Razno. 
 

 
 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 5 članov odbora. 
Predlagani dnevni red je bil s 5 glasovi »za« in nič glasovi »proti« sprejet. 

 
 

Ad 1) Potrditev zapisnika 9. redne seje z dne 16.06.2008  

 

Razpravljali: Janez Ponebšek, Lučka Hostnik, Helena Potisek  
 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 

SKLEP:  Člani Nadzornega odbora potrjujejo zapisnik 9. redne seje z dne 16.06.2008. 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 5 članov odbora. 
Sklep je bil  s 3 glasovi »za« in nič glasovi »proti« sprejet.  

 

Ad 2) Predlog člana Nadzornega odbora, da se seje Nadzornega odbora ne snemajo in 

da se zapisnik seje piše na sami seji 

 



 

Razpravljali: Janez Ponebšek, Helena Potisek 

 
Obrazložitev podala mag. Karmen Sadar. 

 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 

 

SKLEP 1:  Seje Nadzornega odbora se ne snemajo in zapisnik seje se piše na sami seji.  

 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 5 članov odbora. 
Sklep ni bil sprejet z 2 glasovi »za« in 2 glasovi »proti«.  
 
Predsednik Nadzornega odbora je v okviru druge točke dnevnega reda predlagal naslednji sklep in ga 
dal na glasovanje: 
 

SKLEP 2:  Drugi delavni dan se po seji NO vsem članom NO pošlje po elektronski pošti 

predlog zapisnika NO, člani imajo dva delovna dni časa za pripombe, nato pa se 

zapisnik v pisni obliki pošlje po pošti, zapisnik se obravnava na naslednji seji. 

 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 5 članov odbora. 
Sklep je bil z 5 glasovi »za« in nič glasovi »proti« sprejet.  

 

  
 

Ad 3) Predlog programa dela za leto 2009 

 
 

Razpravljali: Janez Ponebšek, Helena Potisek, Lučka Hostnik, Terezija Rozina, Jože 
Zadražnik 
 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa : 
 
SKLEP:  Nadzorni odbor bo v le tu 2009 izvajal naslednji program dela: 

• Sklic 10 sej NO 

• Pregledal in nadzoroval bo zaključna računa dveh javnih zavodov 

• Pregledal in nadzoroval bo tri investicije 

• Porabo sredstev, ki so ostala občini od vračila vlaganj v telekomunikacijsko 

infrastrukturo 

• Opravil bo eden nadzor po izbiri 

• Vsak član NO se bo v letu 2009 udeležil dveh izobraževanj 
• Nadzornemu odboru se za delovanje v letu 2009 v proračunu za leto 2009 

zagotovi 6.000,00 € namenjenih za izplačilo sejnin, povračilo potnih stroškov, 

plačila izobraževanj, sredstva namenjena za plačilo morebitnih zunanjih 

svetovalcev in ostalih materialnih stroškov, ki bodo nastali pri samem delu 

nadzornega odbora.   
 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 5 članov odbora. 
Sklep je bil  s 5 glasovi »za« in nič glasov »proti« sprejet. 
 



Predsednik Nadzornega odbora je pozval občinsko upravo, da se pozanima kakšna je 

možnost, da se člani nadzornega odbora sestanejo z notranjim revizorjem.  
 

Ad 4) Izobraževanja v letu 2009 ter organizacija dela v letu 2008  

 

Razpravljali: Janez Ponebšek, Helena Potisek, Lučka Hostnik, Terezija Rozina, Jože 

Zadražnik 
 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa : 
 
SKLEP:  Dva člana nadzornega odbora se udeležita izobraževanja z naslovom 

Delovanje nadzornih odborov občin, določi se datum 11. redne seje in sicer sreda 

19.11.2008 ob 20.00 uri z naslednjim dnevnim redom: 

1. Potrditev zapisnika 10. redne seje z dne 29.10.2008 

2. Obravnava pojasnil na priporočila in predloge iz predloga poročila Nadzora 

financiranja izgradnje vodovodnega sistema Kostrevnica  

3. Obravnava poročila Komunalno stanovanjskega podjetja Litija o investiciji v 

vodovod Primskovo 

4. Obravnava odzivnih poročil javnih zavodov  

5. Predlogi za opravljanje nadzorov za leto 2008 

6. Razno. 

 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 5 članov odbora. 
Sklep je bil  s 5 glasovi »za« in nič glasov »proti« sprejet. 

 

  
Ad 5) Razno 

 

Razpravljali: Janez Ponebšek, Helena Potisek, Lučka Hostnik, Terezija Rozina, Jože 
Zadražnik 

 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa : 

 
 
SKLEP:  Polletno poročilo Občine Šmartno pri Litiji za leto 2008 se priloži zapisniku in 

občinska uprava pripravi poročilo o investiciji v Športno dvorano Pungrt, in sicer v 

smislu razvidnosti podpisanih pogodb, že plačanih in odprtih obveznosti iz tega naslova. 

 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 5 članov odbora. 
Sklep je bil  s 5 glasovi »za« in nič glasov »proti« sprejet. 

   

 
 
Seja je bila zaključena ob 21.30 uri. 
 
 
Zapisal:       Predsednik odbora: 
Simon Hauptman           Janez Ponebšek l.r. 
 



 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


