
SKRAJŠANI ZAPISNIK 

 

03. redne seje Nadzornega odbora Občine Šmartno pri Litiji, ki je bila v torek 22.5.2007 ob 

20.uri v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji.  

 
Prisotni člani odbora: Janez Ponebšek,  Helena Potisek, Jože Zadražnik, Terezija Rozina, Lučka 
Hostnik 
Ostali prisotni: Karmen Sadar,  Simon Hauptman  
 
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. Potrditev zapisnika 2. redne seje z dne 31.01.2007 

2. Sprejem sprememb Poslovnika NO Občine Šmartno pri Litiji  

3. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2006 in 

poročilo o popisu osnovnih sredstev, terjatev in obveznosti proračuna Občine 

Šmartno pri Litiji na dan 3112.2006  

4. Pregled zaključnih poročil javnih zavodov in društev 

5. Razno  

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

- Spremembe poslovnika NO Občina Šmartno pri Litiji Občine Šmartno pri Litiji in  
- Obravnava letnega programa dela NO 

 
V nadaljevanju je bil soglasno sprejet naslednji dnevni red: 
 

1. Potrditev zapisnika 2. redne seje z dne 31.01.2007 

2. Spremembe Poslovnika NO Občine Šmartno pri Litiji  

3. Obravnava letnega programa dela NO 

4. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2006 in 

poročilo o popisu osnovnih sredstev, terjatev in obveznosti proračuna Občine 

Šmartno pri Litiji na dan 31.12.2006 

5. Pregled zaključnih poročil javnih zavodov in društev 

6. Razno  
 
 

Ad 1) Potrditev zapisnika 2. redne seje z dne 31.01.2007 

 
Razpravljali so: Helena Potisek, Janez Ponebšek, Lučka Hostnik 
 
Po razpravi je predsedujoči dal na glasovanje predlog naslednjega sklepa: 
 

SKLEP:  Glede na podane pripombe v zvezi z opravljenim glasovanjem o predlogu Proračuna 

Občine Šmartno pri Litiji za leto 2007, naj tajnica NO na podlagi magnetograma ponovno 

preveri ali je bilo glasovanje opravljeno. Sklano z ugotovitvijo se popravi tudi z zapisnik. 

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



 

Ugotovitev glede na podano pripombo: 
Skrajšani zapisnik 2. redne seje, z dne 31.01.2007, se spremeni tako, da se SKLEP pod AD 3) 
nadomesti z naslednjim sklepom: 
 

SKLEP: Nadzorni odbor je seznanjen z Odlokom o izvrševanju proračuna Občine Šmartno 

pri Litiji za leto 2007 in meni, da je gradivo primerna podlaga za obravnavo na 

Občinskem svetu 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. 
 

 

Ad 2) Spremembe Poslovnika Nadzornega Odbora Občine Šmartno pri Litiji   

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

SKLEP: Sprejmejo se predlagane spremembe poslovnika sprejete na 2. seji NO. Do naslednje 

seje naj se pripravi čistopis sprememb Poslovnika NO, ki naj vsebuje tudi: 
- v 25. členu se za prvim odstavkom doda nov odstavek, ki podrobno opredeljuje hujše kršitve 

predpisov (predložena fotokopija)  
- v 3. členu se doda nov odstavek in sicer: »NO dela na sejah, katere se sklicujejo najmanj 4x 

letno, zaradi njunih primerov pa lahko tudi večkrat«; 
- v 10. členi se doda: »z 2/3 večino vseh članov NO«; 
- v 11. členu se doda: »Predlog za razrešitev pa lahko pa lahko poda tudi NO z 2/ večino vseh 

članov NO«; 

- v 23. členu se v 2. odstavku črta beseda »začasno«. Črta se tudi »kasneje pa v arhivih 
občinskega sveta. To velja tudi za ostalo dokumentacijo nadzornega odbora«.  

-  V 13. členu se doda 3. odstavek, ki se glasi: NO na koncu svojega mandata pripravi zaključno 
poročilo o svojem delu, ki ga preda občinski upravi. Ob sklicu prve seje naslednjega mandata 
NO, župan posreduje poročilo novim članom NO. 

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

 

Ad 3) Obravnava letnega programa dela NO  

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

SKLEP: Nadzorni odbor sprejema letni program dela, ki vključuje: 
- Priprava sprememb poslovnika 

- Seznanitev z delom NO v mandatu 2002-2006 

- Pregled zaključnega računa proračuna Občine Šmartno pri Litiji in zaključnih poročil 

proračunskih porabnikov 

- Pregled investicije Gradišče-Zelenec 



- Opravljanje nadzora na drugih področjih v skladu s svojimi pristojnostmi glede na 

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

Ad 4) Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2006 in 

poročilo o popisu osnovnih sredstev, terjatev in obveznosti proračuna Občine Šmartno 

pri Litiji na dan 31.12.2006 

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

SKLEP: Nadzorni odbor je seznanjen z vsebino Zaključnega računa proračuna Občine Šmartno 

pri Litiji za leto 2006 in poročilom o popisu osnovnih sredstev, terjatev in obveznosti 

proračuna Občine Šmartno pri Litiji na dan 31.12.2006 in meni, da je gradivo primerna 

podlaga za obravnavo na Občinskem svetu 
 
Ob glasovanju je bili prisotnih 5 članov odbora. 
Sklep je bil soglasno s 5 glasovi »za« in nič glasov »proti« sprejet.. 

 

Ad 5) Pregled zaključnih poročil javnih zavodov in društev 

 
Razpravljali so: Janez Ponebšek, Helena Potisek, Jože Zadražnik, Terezija Rozina, Lučka Hostnik  
 
Člani NO se dogovorijo, da zaključna poročila za leto 2006, ki so jih posredovali javni zavod, 
pregledajo Lučka Hostnik, Terezija Rozina in Helena Potisek, poročila društev pa Janez Ponebšek in 
Jože Zadražnik. Ogledi poročil se bodo vršili v prostorih občine Šmartno pri Litiji.  
 
 
Ad 6) Razno 
 
Helana Potisek in Lučka Hostnik sta predstavili vsebino seminarja  na temo delovanja NO, ki sta se ga 
udeležili v Ljubljani.  
 
 
Seja je bila zaključena ob 22.30 uri. 
 
 
 
 
  
 
 
Zapisala:       Predsednik odbora: 
Karmen Sadar            Janez Ponebšek l.r. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


