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ZAPISNIK 

 

06. redne seje Nadzornega odbora Občine Šmartno pri Litiji, v torek 16.10.2007 ob 19.uri v 

sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji.  

 
Prisotni člani odbora: Janez Ponebšek,   Jože Zadražnik, Terezija Rozina, Lučka Hostnik 
Opravičeno odsotni: Helena Potisek 
Ostali prisotni: Tatjana Martinčič Poglajen 
 
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 5. redne seje z dne 04.09.2007 s pripombami,  

2. Potrditev zapisnika 1. korespondenčne , ki je potekala od 10.09.2007 do 

14.09.2007 09.30 ure, 

3. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2007 

4. Informacija o delu notranje revizije  Občine Šmartno pri Litiji 

5. Razno 

 
 
Predsednik je dal na glasovanje dnevni red. 
 
Ga Lučka Hostnik je predlagala, da se dnevni red spremeni, in sicer tako, da se zamenjajo 3. in 4. 
točka dnevnega reda. 
Predsednik je dal predlog na glasovanje. 
Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani odbora. 
Spremenjen dnevni red je bil s 4 glasovi »za« in nič glasov »proti« sprejet.. 

 
 

Ad 1) Potrditev zapisnika 5. redne seje z dne 04.09.2007 s pripombami  

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 

SKLEP:  Člani Nadzornega odbora potrjujejo zapisnik 5. redne seje z dne 04.09.2007. 

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

 

Ad 2) Potrditev zapisnika 1. korespondenčne , ki je potekala od 10.09.2007 do 14.09.2007 

09.30 ure 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 

SKLEP:  Člani Nadzornega odbora potrjujejo zapisnik 1. korespondenčne, ki je potekala od 

10.09.2007 do 14.09.2007 09.30 ure. 

 

 
Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani odbora. 
Sklep je bil  s 4 glasovi »za« in nič glasov »proti« sprejet.. 
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Ad 3) Informacija o delu notranje revizije  Občine Šmartno pri Litiji  
 
Uvodno obrazložitev je podala Martinčič Poglajen Tatjana 
Razpravljali so: Janez Ponebšek,  Lučka Hostnik 
 
Člani Nadzornega odbora so seznanjeni z informacijo o delu notranje revizije Občine Šmartno pri 
Litiji. Navedeno tematiko bo Nadzorni odbor obravnaval v fazi, ko bo občinska uprava oddala notranji 
reviziji odzivno poročilo.  
Občinsko upravo pozivajo, da v prilogi zapisnika 6. redne seje našteje vse prispele ponudbe v fazi 
zbiranja ponudb pri izbiri notranje revizijske službe. 
 
 

 

Ad 4) Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2007 
 
Uvodno obrazložitev je podala Martinčič Poglajen Tatjana 
Razpravljali so: Janez Ponebšek,  Lučka Hostnik 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP:  Člani Nadzornega odbora so mnenja, da je predlog Odloka o rebalansu proračuna 

Občine Šmartno pri Litiji za leto 2007 usklajen z Zakonom o javnih financah  (Uradni list RS št. 

79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02, 21/06, 14-600/07) in ga predlaga v obravnavo na Občinskem 

svetu. 

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

 

Ad 5) Razno 

 

Razpravljali so: Lučka Hostnik, Janez Ponebšek  
 
Tatjana Martinčič je člane Nadzornega odbora seznanila z pobudo svetnika Janeza Trpina, ki prosi, da 
Nadzorni svet Občina Šmartno pri Litiji pregleda poslovanje vodovodnih odborov nad 50 
uporabnikov. 
Člani Nadzornega odbora so pobudo vzeli na znanje. O pobudi bodo razpravljali na naslednji seji.  
Prosijo, da se jim ta pobuda pošlje tudi v pisni obliki.  
 
Člani Nadzornega Odbora pozivajo Občinsko upravo, da jim pošlje v vednost realizacijo prihodkov in 
odhodkov občine Šmartno pri Litiji v prvem polletju. 
 
Lučka Hostnik je predlagala, da se članom odbora zapisniki sej pošiljajo takoj po seji in ne šele skupaj 
z gradivom za naslednjo sejo, kot je bila praksa do sedaj. 
 
Seja je bila zaključena ob 20.05 uri. 
 
 
Zapisala:       Predsednik odbora: 
Tatjana Martinčič            Janez Ponebšek l.r. 
 
 
Priloga: 
prispele ponudbe v fazi zbiranja ponudb pri izbiri notranje revizijske službe 
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V fazi zbiranja ponudb pri izbiri notranje revizijske službe so na Občino Šmartno pri Litiji 

prispele ponudbe naslednjih podjetij: 
 

- LM VERITAS d.o.o. 
- KPMG Slovenija d.o.o. 
- Revizijski center d.o.o. 

- In revizija d.o.o.. 
 

Izbrano je bilo podjetje In revizija d.o.o..  
Razlog za izbiro: najnižja cena.  
 

 
 

 
 
Pripravila: 

Tatjana Martinčič 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


