
SKRAJŠANI ZAPISNIK

13.  redne  seje  Nadzornega  odbora  Občine  Šmartno  pri  Litiji,  ki  je  bila  v  ponedeljek 
23.03.2009 ob 19.00 uri v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji.

Prisotni  člani  odbora:  Janez  Ponebšek,  Helena  Potisek,  Jože  Zadražnik,  Lučka  Hostnik,  Terezija 
Rozina
Ostali prisotni: 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:

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 12. redne seje z dne 01.12.2008
2. Obravnava odloka o rebalansu proračuna občine Šmartno pri Litiji za leto 2009 
3. Program dela NO v letu 2009 – predlogi za opravljanje nadzorov za leto 2009
4. 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 12. redne seje z dne 01.12.2008, 

Razpravljali: Janez Ponebšek, Helena Potisek

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:

SKLEP:  Člani Nadzornega odbora potrjujejo zapisnik 12. redne seje z dne 01.12.2008.

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

Ad 2) Obravnava odloka o rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2009

Uvodno obrazložitev je podal Simon Hauptman
Razpravljali: Janez Ponebšek, Helena Potisek, , Lučka Hostnik, Jože Zadražnik, Terezija 
Rozina

Dodatne obrazložitve je podal Simon Hauptman

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:

SKLEP:  Nadzorni odbor se je seznanil z Odlokom o rebalansu proračuna Občine 
Šmartno pri Litiji za leto 2009 



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

Ad 3) Program dela NO v letu 2009 – predlogi za opravljanje nadzorov za leto 2009 

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

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa

SKLEP:  Nadzorni odbor bo v letu 2009 opravil prva dva nadzora, in sicer pregled 
materialnih stroškov v Osnovni šoli Šmartno pri Litiji v letu 2008 in pregled porabe 
proračunskih sredstev namenjenih Gasilski zvezi Šmartno za investicije v letu 2008

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

Ad 4) Razno

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

Člani nadzornega odbora so razpravljali o odloku o načinu izvajanja gospodarske javne službe 
zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, ter odlaganja ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Šmartno pri Litiji predlogu za 
drugo branje. Člani nadzornega odbora so mnenja, da bi bilo potrebno v besedilu tretjega 
odstavka 71. člena odloka dodati besedilo. 
Prvi stavek tretjega odstavka 71. člena odloka se glasi: »Za pravilno ugotovitev dejanskega 
stanja lahko izvajalec določi izvedenca«. Mnenje nadzornega odbora je, da se prvi stavek 
spremeni tako, da se doda besedilo »po predhodnem opominu«, tako da bi se prvi stavek 
tretjega odstavka 71. člena odloka glasil: »Za pravilno ugotovitev dejanskega stanja lahko 
izvajalec določi izvedenca, po predhodnem opominu«.
Prav tako je nadzorni odbor mnenja, da se spremeni tudi drugi stavek tretjega odstavka 71. 
člena odloka, ki se glasi: »Stroški v zvezi s pridobivanjem podatkov in stroški izvedenskega 
mnenja bremenijo povzročitelja odpadkov«. Nadzorni odbor je mnenja, da se besedilo 
spremeni tako, da bi se drugi stavek tretjega odstavka glasil: »Stroški v zvezi s pridobivanjem 
podatkov in stroški izvedenskega mnenja bremenijo stranko sorazmerno z ugotovitvami 
izvedenca«.  

Seja je bila zaključena ob 20.30 uri.

Zapisal: Predsednik odbora:
Simon Hauptman     Janez Ponebšek l.r.



 


