
SKRAJŠANI ZAPISNIK 

 

08. redne seje Nadzornega odbora Občine Šmartno pri Litiji, ki je bila v torek 13.05.2008 ob 

20.00 uri v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji.  

 
Prisotni člani odbora: Janez Ponebšek,   Jože Zadražnik,  Lučka Hostnik 
Opravičeno odsotni: Helena Potisek, Terezija Rozina 
Ostali prisotni: Karmen Sadar, Tatjana Martinčič Poglajen, Simon Hauptman 
 
Sejo je vodil predsednik Nadzornega odbora g. Janez Ponebšek. Pozdravil je prisotne in ugotovil 
sklepčnost odbora. Odbor je bil sklepčen. 
 
Predlagal je naslednji dnevni red: 
 

Dnevni red: 

 
1. Potrditev zapisnika 6. redne seje z dne 16.10.2007 s pripombami,  

2. Poročilo NO o pregledu projektov: »Asfaltiranje ceste Gradišče – Zelenc JP 710150 in 
»Vodovod Kostrevnica« 

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

4. Razno 
 

Predsednik je na predlog tajnika nadzornega odbora dodal točko za razrešitev dosedanjega 
tajnika zaradi objektivnih razlogov Nadzornega odbora (Tatjana Martinčič-Poglajen) in 
sprejem novega (Simon Hauptman) 
 
Predsednik je dal na glasovanje spremenjen dnevni red: 
 

 

1. Potrditev zapisnika 6. redne seje z dne 16.10.2007 s pripombami,  
2. 2.Poročilo NO o pregledu projektov: »Asfaltiranje ceste Gradišče – Zelenc JP 710150 

in »Vodovod Kostrevnica« 

3. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2007 
4. Soglasje k razrešitvi  sedanjega in imenovanju novega tajnika nadzornega Odbora 

Občine Šmartno pri Litiji.  
5. Razno 

 
 
 
 
Ob glasovanju so bili prisotni 3 člani odbora. 
Spremenjen dnevni red je bil s 3 glasovi »za« in nič glasov »proti« sprejet. 

 
 

Ad 1) Potrditev zapisnika 7. redne seje z dne 20.11.2007,  

 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 

SKLEP:  Člani Nadzornega odbora potrjujejo zapisnik 7. redne seje z dne 20.11.2007. 

 
Ob glasovanju so bili prisotni 3 člani odbora. 



Sklep je bil  s 3 glasovi »za« in nič glasov »proti« sprejet , z pripombo, da se popravijo slovnične 
napake. 

 

Ad 2) Poročilo NO o pregledu projektov: »Asfaltiranje ceste Gradišče – Zelenc JP 

710150 in »Vodovod Kostrevnica  
 
- Obravnava 2. točke ni bila odprta za javnost - 

 

Janez Ponebšek je ponovno predstavil zapisnik o nadzoru projekta »Asfaltiranje ceste Gradišče – 
Zelenc JP 710150« in povedal, da je župan odgovoril na vprašanja, ki so mu bila 

posredovana. 
 

Predsednik je dal v vezi z nadzorom projekta »Asfaltiranje ceste Gradišče – Zelenc JP 
710150« na glasovanje naslednji sklep: 
 

SKLEP:  Nadzorni odbor sprejme o nadzoru projekta pozitivno mnenje s pripombo, da je 

dokumentacija  o projektu nedosledno urejena.  

 
Ob glasovanju so bili prisotni 3 člani odbora. 
Sklep je bil  s 3 glasovi »za« in nič glasov »proti« sprejet. 
 
Ga. Lučka Hostnik je predstavila predlog poročila o nadzoru financiranja  izgradnje vodovodnega 
sistema Kostrevnica in ugovor župana na predlog poročila. Povedala je, da župan ni podal vseh 
odgovorov na vprašanja, ki so bila napisana v predlogu poročila. 

 
Predsednik je dal v vezi z nadzorom projekta »financiranja  izgradnje vodovodnega sistema 

Kostrevnica« na glasovanje naslednji sklep: 

 
SKLEP:  Ugovor župana naj se dopolni z  ustreznimi odgovori na vprašanja iz predloga poročila 

nadzora financiranja izgradnje vodovodnega sistema Kostrevnica. 
 
Ob glasovanju so bili prisotni 3 člani odbora. 
Sklep je bil  s 3 glasovi »za« in nič glasov »proti« sprejet. 
 
 

 

Ad 3) Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2007  
 
 
Uvodno obrazložitev je podal Simon Hauptman 
Razpravljali so: Janez Ponebšek,  Lučka Hostnik, 
 
Lučka Hostnik je prosila za Občinsko upravo za pisni odgovor na vprašanje kakšna je pravna podlaga 
za sklenitev kupoprodajne pogodbe med Občino Šmartno pri Litiji in lastniki podstrešnih prostorov v 
poslovni stavbi na Tomazinovi ulici 2v Šmartnem pri Litiji.  

 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

SKLEP:  Nadzorni odbor je obravnaval  Odlok o zaključnem računu proračuna Občine 

Šmartno pri Litiji za leto 2008 – predlog za prvo branje in so mnenja, da je primeren za 

obravnavo na Občinskem svetu. 
 
Ob glasovanju so bili prisotni 3 člani odbora. 



Sklep je bil  s 3 glasovi »za« in nič glasov »proti« sprejet.. 
 

Ad 4) Soglasje k razrešitvi  sedanjega in imenovanju novega tajnika nadzornega Odbora 

Občine Šmartno pri Litiji.  

 
Predsedujoči je predlagal soglasje k razrešitvi tajnika Martinčič Poglajen Tatjano in predlagal za 
tajnika Hauptman Simona 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 

SKLEP: Nadzorni odbor Občine Šmartno pri Litiji razrešuje tajnika Tatjano Martinčič 

Poglajen in imenuje za tajnika Nadzornega Odbora Občine Šmartno pri Litiji v mandatu 
mandat 2006-2010, od 13.05.2008 dalje,   Hauptman Simona. 
  
Ob glasovanju so bili prisotni 3 člani odbora. 
Sklep je bil sprejet s 3 glasovi »za« in nič glasov »proti 

 

Ad 5) Razno 

 

Razpravljala je Lučka Hostnik.  

 
Ga Lučka Hostnik je opozorila, da niso bili realizirani sklepi št. 4, 5, in 6. sklepi, ki so bili sprejeti na 
7. redni seji, dne 20.11.2007.  

 
Po razpravi je dal predsedujoči je na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 

SKLEP: NO pozove Občinsko upravo, da v doglednem času realizira sprejete sklepe. 
 
Ob glasovanju so bili prisotni 3 člani odbora. 
Sklep je bil  s 3 glasovi »za« in nič glasov »proti« sprejet.. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 21.28 uri. 
 
 
Zapisala:       Predsednik odbora: 
Tatjana Martinčič            Janez Ponebšek l.r. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


