
SKRAJŠANI ZAPISNIK 

2. redne seje  Nadzornega odbora Občine Šmartno pri Litiji, v sredo 31.01.2007 ob 19.uri v 
sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji.  

 
Prisotni člani odbora: Janez Ponebšek,  Helena Potisek, Jože Zadražnik, Terezija Rozina, Lučka 
Hostnik 
Ostali prisotni: tajnik občine mag. Karmen Sadar,  referent za finance Tatjana Martinčič  
 
Sejo je vodil predsednik Nadzornega odbora g. Janez Ponebšek. Pozdravil je prisotne in ugotovil 
sklepčnost odbora. Prisotni so bili vsi člani odbora. 
 
Predlagal je naslednji dnevni red: 
 

Dnevni red: 

1. Odlok o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2007-predlog za 

prvo branje, 

2. Razno  

 
Na podlagi pobud članov je bil dnevni red dopolnjen z dvema točkama in sicer:  

- Obravnava Poslovnika Nadzornega Odbora Občine Šmartno pri Litiji in  
- Letni plan nadzora 

 
V nadaljevanju je  predsedujoči ponovno predlagal dopolnjen dnevni red: 
 

1. Obravnava Poslovnika Nadzornega Odbora Občine Šmartno pri Litiji  

2. Letni program nadzora 

3. Odlok o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2007-predlog za 

prvo branje, 

4. Razno 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 5 članov odbora. 
Dnevni red je bil soglasno s 5 glasovi »za« in nič glasov »proti« sprejet.. 
 

Ad 1) Obravnava Poslovnika Nadzornega odbora Občine Šmartno pri Litiji in  

 
Uvodno obrazložitev je podal predsednik odbora g. Janez Ponebšek.  
 
Razpravljali so: Helena Potisek, Jože Zadražnik, Terezija Rozina, Lučka Hostnik  
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

SKLEP: Glede na podane pripombe se Poslovnik Nadzornega Odbora do naslednje seje 

popravi. Na naslednji seji bo odbor sprejel Poslovnik Nadzornega odbora.  
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 5 članov odbora. 
Sklep je bil soglasno s 5 glasovi »za« in nič glasov »proti« sprejet.. 
 

Ad 2) Letni program nadzora  

 
Uvodno obrazložitev je podal predsednik odbora g. Janez Ponebšek.  
 
Razpravljali so: Helena Potisek, Jože Zadražnik, Terezija Rozina, Lučka Hostnik  
  
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 



SKLEP: Glede na podane predloge se do naslednje seje pripravi letni program nadzora.  

Nadzorni  odbor bo letni program nadzora sprejel na naslednji seji. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 5 članov odbora. 
Sklep je bil soglasno s 5 glasovi »za« in nič glasov »proti« sprejet.. 
 

Ad 3) Odlok o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2007-predlog za 

prvo branje 

 
Uvodno obrazložitev je podala Tatjana Martinčič  
 
Razpravljali so: Janez Ponebšek, Helena Potisek, Jože Zadražnik, Terezija Rozina, Lučka Hostnik  
  
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

SKLEP: Nadzorni odbor daje  pozitivno mnenje k Odloku o izvrševanju proračuna Občine 

Šmartno pri Litiji za leto 2007 - predlog za prvo branje,  z naslednjimi pripombami:  

- popravi naj se napaka v načrtu nabav in gradenj, ki naj se uskladi s posebnim 

delom proračuna.  

- Nadzorni odbor priporoča, da občina v proračunu nameni več sredstev za izboljšanje  
prometne varnosti  

- Nadzorni odbor priporoča, naj občina več sredstev nameni  na  področja varovanja 

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

Ad 4) Razno 

 
Predsednik Nadzornega odbora g. Janez Ponebšek je zaradi osebnih zadev podal pobudo, da se do 
naslednje seje preuči možnost izvolitve namestnika predsednika.  

 
 
 
Seja je bila zaključena ob 21.15 uri. 
 
 
Zapisala:       Predsednik odbora: 
Tatjana Martinčič         Janez Ponebšek l.r. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


