
SKRAJŠANI ZAPISNIK 

 

04. redne seje Nadzornega odbora Občine Šmartno pri Litiji, v torek 19.06.2007 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: Tatjana Martinčič Poglajen, Milan Izlakar  
 
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 3. redne seje z dne 22.05.2007, s pripombami 

2. Sprejem sprememb  Poslovnika Nadzornega odbora Občine Šmartno pri Litiji  

3. Pregled zaključnih poročil javnih zavodov in društev 

4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvrševanju proračuna Občine 

Šmartno pri Litiji za leto 2007  

5. Razno.  

 
Na podlagi pobud članov je bil dnevni red spremenjen in sicer: 
- se dopolni 2. točka, pri kateri se doda »in financiranje delovanja Nadzornega odbora«  
 
V nadaljevanju je bil soglasno sprejet naslednji dnevni red: 
 

Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 3. redne seje z dne 22.05.2007, s pripombami 

2. Sprejem sprememb  Poslovnika Nadzornega odbora Občine Šmartno pri Litiji in 

financiranje delovanja Nadzornega odbora 

3. Pregled zaključnih poročil javnih zavodov in društev 

4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvrševanju proračuna Občine 

Šmartno pri Litiji za leto 2007  

5. Razno.  
 
 

Ad 1) Potrditev zapisnika 3. redne seje z dne 22.05.2007, s pripombami 

 

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

SKLEP:  Člani NO potrjujejo zapisnik 3. redne seje z dne 22.05.2007, z naslednjimi 

pripombami: 

1. da se do naslednje seje pripravi zapisnik 1. redne seje NO 

2. da se pri Ad 1) ugotovitev glede na podano pripombo dopolni in sicer tako, da se 

glasi: 
 
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:  

 

- preučiti je treba vse možnosti, da se izognete načrtovanemu zadolževanju  

- podatek za koliko let naprej bi se zadolžili 

- svet naj ponovno preuči višino sejnin 

- predlagamo, da se pripravi poročilo v zvezi z odlaganjem odpadkov  

- preveriti racionalizacijo gradnje, obnove in nakupa stanovanj,  

- visoke postavke v knjižničarstvu 

- racionalizacija porabe sredstev občinske uprave, nakup avtomobilov 

- pri razpolaganju s proračunsko rezervo naj se pridobi predhodno mnenje 

občinskega sveta 

- povečati je treba sredstev za večjo varnost v cestnem prometu 

- ni predvidenih sredstev za NO za izvedence ali druge zunanje strokovnjake  

- v tabeli 4 – letni načrt nabav in gradenj se zneski v evrih in tolarjih ne ujemajo 

- delno smo se seznanili tudi s posledicami Zakona o financiranju občin 

 

 
Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani odbora. 
Sklep je bilo soglasno sprejet s 4 glasovi »za« in nič glasovi »proti«. 
 

Ad 2) Spremembe Poslovnika Nadzornega Odbora Občine Šmartno pri Litiji   
 
Uvodno obrazložitev je podal predsednik odbora g. Janez Ponebšek.  
 
Razpravljali so: Helena Potisek,  Terezija Rozina, Lučka Hostnik, Janez Ponebšek 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 
SKLEP: Nadzorni odbor sprejema spremembe poslovnika Nadzornega odbora Občine Šmartno 

pri Litiji. (Sprememba poslovnika  je priloga k temu zapisniku ) 
 

Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani odbora. 
Sklep je bil soglasno s 4 glasovi »za« in nič glasov »proti« sprejet.. 

 

Ad 3) Pregled zaključnih poročil javnih zavodov in društev 

 

Uvodno obrazložitev je podala ga. Lučka Hostnik, ki je prebrala poročilo o pregledu 

zaključnih poročil javnih zavodov.  
 
Razpravljali so: Helena Potisek, Jože Zadražnik, Terezija Rozina, Lučka Hostnik, Janez Ponebšek 
  
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

SKLEP: Občinska uprava naj poskrbi za ureditev neurejenih in spornih zadev. Do 15.09.2007 

naj župan poroča Nadzornemu odboru in Občinskemu svetu o odpravi pomanjkljivosti. 
Poročilo o pregledu zaključnih poročil javnih zavodov je priloga k temu zapisniku. 

 
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 spremembah in dopolnitvah Odloka o izvrševanju proračuna Občine 

Šmartno pri Litiji za leto 2007  
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 se je seznanil z predlogom rebalansa in ugotavlja, da je gradivo 

primerna podlaga za obravnavo na Občinskem svetu in je usklajen z Zakonom o 

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

 

Ad 5) Razno 

 
Razpravljali so: Janez Ponebšek, Helena Potisek, Jože Zadražnik, Terezija Rozina, Lučka Hostnik  
 
Na predlog članov NO je predsedujoči dal na glasovanje naslednja predloga sklepov: 
 

SKLEP 1: Občinska uprava naj v najkrajšem možnem času pripravi seznam dokumentov 

naslednjih projektov:  

- Vodovod Primskovo 

- Asfaltiranje ceste  Gradišče – Zelenc JP 710150 
in o tem obvesti člane Nadzornega odbora 

 

SKLEP 2: Nadzorni odbor prosi Občinsko upravo, da do naslednje seje odda poročilo o delu 

Nadzornega odbora v prejšnjem mandatu. 
 
Ob glasovanju je bili prisotnih 5 članov odbora. 
Sklep je bil soglasno s 5 glasovi »za« in nič glasov »proti« sprejet.. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 19.30 uri. 
 
 
Zapisala:       Predsednik odbora: 
Tatjana Martinčič            Janez Ponebšek l.r. 
 
 
 
 
 
 
Priloge k zapisniku: 

- Spremembe poslovnika Nadzornega odbora Občine Šmartno pri Litiji  
- Pregled zaključnih poročil javnih zavodov - poročilo 

 
 
  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


