
SKRAJŠANI ZAPISNIK

28. redne seje Nadzornega odbora Občine Šmartno pri Litiji, ki je bila v torek 26.10.2010, ob 
19.30 uri v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji.

Prisotni člani odbora: Helena Potisek, Lučka Hostnik, Terezija Rozina
Odsotni člani odbora: Jože Zadražnik, Janez Ponebšek
Ostali prisotni: 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 27. redne seje z dne 05.10.2010
2. Obravnava odgovorov pristojnih organov (MŠŠ, Služba vlade za lokalno 

samoupravo, MF in Komisije za preprečevanje korupcije)
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 27. redne seje z dne 05.10.2010

Razpravljali: Helena Potisek 

Na zapisnik so bile dodane pripombe.

Predsedujoča je dala na glasovanje naslednji predlog sklepa:

SKLEP 1: Člani Nadzornega odbora potrjujejo zapisnik 27. redne seje z dne 05.10.2010 
s pripombami podanimi na seji, in sicer se zapisnik popravi tako:

- da se SKLEP 1 spremeni tako, da se glasi: 
»Člani Nadzornega odbora potrjujejo zapisnik 26. redne seje z dodano pripombo, da 
se iz zapisnika pri SKLEPU 1 briše drugi uradni zaznamek«

- da se pri SKLEPU 3 doda besedilo »ter kršitve 20. člena Statuta Občine glede 
vabila predsedniku Nadzornega odbora za sejo Občinskega sveta« 

- da se besedilo prvega odgovora Helene Potisek glasi:
»župan bi moral NO opozoriti na nadzor zaključnega računa proračuna. Nadzorniki 
so planirali obravnavo zaključnega računa proračuna pred sejo Občinskega sveta, 
vendar o seji Občinskega sveta niso bili obveščeni niti niso prejeli gradiva. Tajnik 
NO jih ni opozoril na navedeno, zato tudi ni prišlo do obravnave zaključnega računa 
proračuna«.

- da se pri drugem odgovoru Helene Potisek doda besedilo:



»Glede na pravilo, da NO daje mnenja in priporočila glede proračuna, lahko daje 
mnenja in priporočila tudi za manj pomembne proračunske postavke, kot je poraba 
materialnih stroškov občinske uprave«.

Ob glasovanju so bili prisotni 3 člani odbora.

Sklep je bil z 2 glasovoma »za« in 1 »vzdržanim« glasom sprejet.

Ad 2) Obravnava odgovorov pristojnih organov (MŠŠ, Služba vlade za lokalno 
samoupravo, MF in Komisije za preprečevanje korupcije)

Pri točki Ad 2) predsedujoča s 3 glasovoma »za« in 0 glasovi »proti« ob 19.45 uri prekine 
sejo za toliko časa, dokler se ne dokonča dopis.

Ob 20.50 uri se seja nadaljuje.

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

Predsednica NO ugotovi, da je odbor sklepčen.

Predsedujoča je dala na glasovanje naslednji predlog sklepa:

SKLEP 1: Nadzorni odbor Občine Šmartno pri Litiji sprejema odgovor na dopis št. 14 
242-909/2010,  z  dne  26.10.2010,  naslovljen  na  Komisijo  za  preprečevanje  korupcije 
Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana.

Ob glasovanju so bili prisotni 3 člani odbora.

Sklep je bil z 2 glasovoma »za« in 1 »vzdržanim« glasom sprejet.

Po sprejetju sklepa je predsedujoča s 3 glasovoma »za« in 0 glasovi »proti« ob 20.55 uri 
ponovno prekinila sejo.

Ob 21.20 uri se seja nadaljuje.

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

Predsednica NO ugotovi, da je odbor sklepčen.

Predsedujoča je dala na glasovanje naslednji predlog sklepa:

SKLEP 2: Nadzorni odbor Občine Šmartno pri Litiji sprejema odgovor na dopis, z dne 
26.10.2010,  naslovljen  na  Službo  Vlade  RS  za  lokalno  samoupravo  in  regionalno 
politiko, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana.



Ob glasovanju so bili prisotni 3 člani odbora.

Sklep je bil z 2 glasovoma »za« in 1 »vzdržanim« glasom sprejet.

SKLEP 3: Sprejeta odgovora na dopisa Komisije za preprečevanje korupcije in Službe 
Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko veljata z današnjim dnem.

Ob glasovanju so bili prisotni 3 člani odbora.

Sklep je bil z 2 glasovoma »za« in 1 »vzdržanim« glasom sprejet.

Ad 3) Razno

Razpravljali: Helena Potisek, Lučka Hostnik

Predsedujoča je dala na glasovanje naslednje predloge sklepov:

SKLEP 1: Nadzorni odbor Občine Šmartno pri Litiji zahteva, da se spoštujejo sklepi in 
navodila, ki so napisani v 1., 2., 3., in 4. odstavku tretje strani zapisnika 7. redne seje NO 
z dne 20.10.2007 in v zvezi z navedenim pričakuje poročilo in pojasnila v roku 7 dni.

SKLEP  2:  Nadzorni  odbor  Občine  Šmartno  pri  Litiji  sprejema  sklep,  s  katerim 
predlaga, da se na prvo vsebinsko sejo Občinskega sveta uvrsti točka dnevnega reda 
delovanje NO iz prejšnjega mandata.

SKLEP 3: Nadzorni odbor Občine Šmartno pri Litiji zahteva, da župan spoštuje rok 
glede priporočil  NO v zvezi s porabo materialnih stroškov občinske uprave, ki je bil 
sprejet na seji 16.9.2010. NO zahteva, da župan spoštuje sklep št. 3 iz 27. redne seje.

SKLEP 4: Nadzorni odbor Občine Šmartno pri Litiji zahteva pojasnilo, zakaj je zvočni 
posnetek 19. redne seje dolg samo 5 sekund v roku 14 dni.

SKLEP 5: Nadzorni odbor Občine Šmartno pri Litiji pričakuje obvestilo, kdaj je župan 
odgovoril na dopis Službe Vlade za lokalno samoupravo z dne 22.9.2010. V primeru, če 
ni odgovoril, prosijo za pojasnilo v katerem roku bo prišlo do odgovora in zakaj še ni 
prišlo do odgovora župana na dopis Službe Vlade za lokalno samoupravo.

SKLEP 6: Vsi sklepi pod točko razno veljajo z današnjim dnem.

Ob glasovanju sklepov pod točko razno so bili prisotni 3 člani odbora.

Sklepi št. 1,2,3,4,5 in 6 so bili z 2 glasovoma »za« in 1 »vzdržanim« glasom sprejeti.

Seja je bila zaključena ob 21.55 uri.

Zapisal: Predsednica odbora:
Matej Adamič  Helena Potisek l.r.




