
SKRAJŠANI ZAPISNIK 

 

26. redne seje Nadzornega odbora Občine Šmartno pri Litiji, ki je bila v sredo 16.09.2010, ob 

20.00 uri v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji. 

 

Prisotni člani odbora: Helena Potisek, Lučka Hostnik,  Jože Zadražnik, 

Opravičeno odsotni: Terezija Rozina 

Ostali odsotni:Janez Ponebšek 

Ostali prisotni: Tatjana Martinčič-Poglajen, Matej Adamič 

 

Sejo je vodila predsednica Nadzornega odbora Helena Potisek. Pozdravila je prisotne in 

ugotovila sklepčnost odbora. Odbor je bil sklepčen. 

 

Predlagala je dnevni red, z dodano tretjo točko in sicer: 

Dnevni red: 

 

 

1. Potrditev zapisnika 25. redne seje z dne 08.06.2010 

2. Sprejem končnega poročila o opravljenem nadzoru nad porabo materialnih 

stroškov v JZ OŠ Šmartno pri Litiji, v letu 2008 

3. Razno 

 

Ob glasovanju so bili prisotni 3 člani No 

Dnevni red je bil z 3 glasovi »za« in 0 glasovi proti sprejet. 

 

Ad 1) Potrditev zapisnika 25. redne seje z dne 08.06.2010 

 

Na zapisnik je bila dodana pripomba. 

 

Predsedujoča je dala na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

SKLEP 1: Člani Nadzornega odbora potrjujejo zapisnik 24. redne seje z dodanim 

naslednjim Uradnim zaznamkom članov OS, z dne 16.09.2010: 

»UZ: Dne 8.9.2010 je potekala seja nadzornega odbora občine Šmartno pri Litiji (v 

nadaljevanju NO). Pri 2. točki dnevnega reda so prisotni člani NO soglasno sprejeli sklep, da 

se seja prekine za eno uro. Po sprejetem sklepu je tajnik občine, ki se ni strinjal z navedenim 

sklepom NO, začel vpiti na predsednico NO. Tajnik občine ni želel spoštovati sprejetega 

sklepa NO o prekinitvi seje. Zatrjeval je, da so nadzorniki lahko na občini samo do 21:00 ure 

(navedeno velja v skladu s Poslovnikom NO samo za opravljanje nadzora, ne pa za seje NO). 

Prav tako pri nadaljevanju seje ni zagotovil prisotnosti predstavnika občinske uprave, tako da 

se je seja po prekinitvi nadaljevala samo z nadzorniki. Na vprašanje predsednice NO, kako se 

izklopi snemalna naprava (seje NO se snemajo.) nadzorniki pa so sejo prekinili zaradi 

dokončne priprave osnutka poročila o opravljenem nadzoru, ki vsebuje „tajne“ podatke, pa je 

tajnik občine odgovoril, da naj se kar snema. Vse navedeno je posneto. 

dne 16.06.2010.« 

»UZ: Dne 8.9.2010 je po koncu seje NO predsednica poklicala župana, če pride zaklenit 

uradne prostore občine; župan pa ji je začel groziti z inšpekcijo.« 

 

Ob glasovanju so bili prisotni 3 člani odbora. 

 



Sklep je bil z 3 glasovi »za« in 0 glasovi »proti« sprejet 

 

Ad 2) Sprejem končnega poročila o opravljenem nadzoru nad porabo materialnih 

stroškov v JZ OŠ Šmartno pri Litiji, v letu 2008 

 

Razpravljali so: Helena Potisek, Lučka Hostnik,  Jože Zadražnik 

 

Predsedujoča je dala na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

SKLEP 2:  Nadzorni odbor Občine Šmartno pri Litiji sprejema končno poročilo o 

opravljenem nadzoru nad porabo materialnih stroškov v JZ OŠ Šmartno pri Litiji, v 

letu 2008 

 

Ob glasovanju so bili prisotni 3 člani odbora. 

 

Sklep je bil z 3 glasovi »za« in 0 glasovi »proti« sprejet 

 

 

Ad 3) Razno 

 

Predsedujoča je dala na glasovanje naslednje predloge sklepov: 

 

SKLEP 3:  Nadzorni odbor Občine Šmartno pri Litiji sprejema priporočila in predloge 

NO Občinski upravi v zvezi z porabo materialnih stroškov  

 

SKLEP 4:  Nadzorni odbor Občine Šmartno pri Litiji sprejema dopis, z dne 16.09.2010, 

namenjen  Ministrstvu za šolstvo in šprt. 

 

SKLEP 5:  Nadzorni odbor Občine Šmartno pri Litiji sprejema dopis, z dne 16.09.2010, 

namenjen  Komisiji za preprečevanje korupcije 

 

SKLEP 6:  Nadzorni odbor Občine Šmartno pri Litiji sprejema dopis, z dne 16.09.2010, 

namenjen  Ministrstvu za finance in Ministrstvu za javno upravo. 

 

SKLEP 7:  Nadzorni odbor Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da so vsi zgoraj 

navedeni dopisi tajni in, da priporočila veljajo z dnem  16.09.2010. 

 

 

Ob glasovanju sklepov št. 4,5,6,7 in 8 so bili prisotni 3 člani odbora. 

 

Sklepi št. 4,5,6,7 in 8 so bili z 3 glasovi »za« in 0 glasovi »proti« sprejeti. 

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 22.30 uri. 

 

 

 

Zapisala:       Predsednica odbora: 

Tatjana Martinčič-Poglajen      Helena Potisek l.r. 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


