
SKRAJŠANI ZAPISNIK 

 

27. redne seje Nadzornega odbora Občine Šmartno pri Litiji, ki je bila v torek 05.10.2010, ob 

19.00 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: Karmen Sadar, 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 naslednji dnevni red: 

 

1. Potrditev zapisnika 26. redne seje z dne 16.09.2010 

2. Opravljanje nadzora v zvezi z investicijo v ŠD Pungrt 

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 26. redne seje z dodano 

pripombo, da se iz zapisnika pri  SKLEPU 1 briše naslednji uradni zaznamek: 

 »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) Opravljanje nadzora v zvezi z investicijo v ŠD Pungrt 

 

Pri točki AD 2) predsedujoča prekine sejo za 10 minut. 

 

Ob 19.45 se seja nadaljuje.  

 

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

Opravičeno odsoten: Janez Ponebšek 

Ostali prisotni: Tatjana Martinčič-Poglajen, Karmen Sadar, Matej Adamič 

 



Predsednica NO ugotovi, da je odbor sklepčen. 

 

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 dopis, z dne 05.10.2010, 

naslovljen na Računsko sodišče RS, Slovenska cesta 50, 1000 Ljubljana.  

 

Ob glasovanju so bili prisotni 3 člani odbora. 

 

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

 

SKLEP 3:  Celotni dopis velja z dnem 05.10.2010 in je sestavni del zapisnika (priloga k 

zapisniku). 

 

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 naslednji predlog sklepa: 

 

SKLEP 3:  Nadzorni odbor Občine Šmartno pri Litiji zahteva v roku 3 dni pojasnilo s 

strani župana zakaj je prišlo do kršitve 7. člena Poslovnika Nadzornega odbora občine 

Šmartno pri Litiji (Uradni list RS št. 124/2003, z dne 12.12.2003), pri pošiljanju gradiva 

za zadnjo sejo Občinskega sveta občine Šmartno pri Litiji. 

 

Ob glasovanju so bili prisotni 3 člani odbora. 

 

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

 

 

 

Karmen Sadar je po pooblastilu s strani župana podala na Nadzorni odbor naslednja 

vprašanja: 

 zakaj le ta ni v svoj letni program nadzora  uvrstil nadzor zaključnega računa 

proračuna, kot to določa 13. člen poslovnika Nadzornega odbora občine Šmartno pri 

Litiji (Uradni list RS št. 124/2003, z dne 12.12.2003) ter  

 na kakšni podlagi je NO podal priporočila in predloge NO Občinski upravi v zvezi z 

porabo materialnih stroškov, glede na dejstvo, da porabe materialnih stroškov 

Občinske uprave Občine Šmartno pri Litiji ni nadzoroval. 

 

Odgovore je podala Helena Potisek in sicer: 

 župan bi moral NO opozoriti na nadzor zaključnega računa proračuna in,  

 priporočila in predlogi NO Občinski upravi v zvezi z porabo materialnih stroškov so 

podana na podlagi SKLEPA št.3, z dne 16.09.2010, ki pravi da NO Občine Šmartno 



pri Litiji sprejema priporočila in predloge Občinski upravi v zvezi z porabo 

materialnih stroškov. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 20.20 uri. 

 

 

Zapisala:       Predsednica odbora: 

Tatjana Martinčič-Poglajen      Helena Potisek l.r. 

 

 

 

 

 

 
Priloga zapisnika: - dopis, z dne 05.10.2010, naslovljen na Računsko sodišče RS, Slovenska cesta 50, 1000 

Ljubljana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


