
Na podlagi 32. in 32 a. člena Zakona o lokalni samoupravi  - UPB 2 (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 

79/09) in 44.člena Statuta občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03, 34/07)  je 

Nadzorni odbor 0bčine Šmartno pri Litiji na svoji 19. redni  dne 6.5.2010 sprejel 

 

 

SPREMEMBE  POSLOVNIKA 

NADZORNEGA ODBORA OBČINE ŠMARTNO PRI LITIJI 

 

 

1. člen 
 

Poslovnik Nadzornega odbora Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS št. 124/03, 98/07) se 

spremeni tako, da se v 9. členu doda tretji odstavek, ki se glasi: »Predsednik Nadzornega odbora je 

lahko razrešen z večino glasov vseh članov Nadzornega odbora«. 
 

2. člen 
 

V 15. členu se črta tretji stavek prvega odstavka »Pri tem mora Nadzorni odbor upoštevati 13. 

in 14. člen tega poslovnika«, doda pa se drugi odstavek, ki se glasi: »Vsak član nadzornega 

odbora ima pravico zahtevati in dobiti podatke od občinske uprave, ki so mu potrebni pri 

opravljanju njegovih nalog, če teh podatkov na njegov predlog ne zahteva nadzorni odbor«. 

 

V istem členu se doda tretji odstavek, ki se glasi: »Občinska uprava se mora drţati 

postavljenih rokov za predloţitev poročil in drugih podatkov in dokumentov, ki jih v skladu s 

prejšnjim odstavkom zahteva član nadzornega odbora ali nadzorni odbor. V primeru kršitve 

rokov mora občinska uprava v roku 8 dni o razlogih za to poročati nadzornemu odboru. 

Navedena zahteva iz prejšnjega odstavka se, če je podana na seji nadzornega odbora, vpiše v 

zapisnik seje nadzornega odbora; lahko pa se vloţi tudi v pisni obliki izven seje nadzornega 

odbora.«. 

 

3. člen 
 

V 17. členu se doda tretji odstavek, ki se glasi: »Omenjeni sklep se članu nadzornega odbora izda 

tudi na njegovo zahtevo v primeru iz 4. odstavka 32. člena ZLS (Zakona o lokalni 

samoupravi, Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09) oziroma iz 15. člena tega poslovnika.«. 

 

4. člen 
 

V 19. členu se doda tretji odstavek, ki se glasi: »Člani nadzornega odbora lahko opravljajo 

pregled dokumentacije ali drug nadzor na sedeţu nadzornega odbora vsak delovni dan od 7.00 

do 21.00 ure.«. 

 

V istem členu se doda četrti odstavek, ki se glasi: »Ţupan oziroma tajnik občine je dolţan 

preko občinske uprave zagotoviti članom nadzornega odbora nemoteno opravljanje nadzora v 

prostorih, kjer se ne nahajajo stranke in druge osebe, ki bi motile delo nadzornega odbora.« 

 

V istem členu se doda peti odstavek, ki se glasi: »V primeru, da člani nadzornega odbora ne 

dobe fotokopij gradiva, ki ga potrebujejo v okviru nadzora, domov, lahko član nadzornega 

odbora opravlja svoje delo na sedeţu nadzornega odbora tudi izven delovnega časa občinske 

uprave. O tem se obvesti občinsko upravo po telefonu ali elektronski pošti, oziroma na drug 

ustrezen način, najkasneje 5 dni pred dnem opravljanja nadzora.« 



 

 

 

5. člen 

 

V prvem stavku prvega odstavka 22. člena se za besedo »se« doda besedilo »po potrebi«. 

 

6. člen 

 

V prvem stavku prvega odstavka 33. člena se številka »20« spremeni v »7«.  

 

7. člen 

 

Spremembe Poslovnika Nadzornega odbora Občine Šmartno pri Litiji začnejo veljati 

naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Sloveniji. 

 

 

 

Številka: 063-007/2006 

Datum: 6.5.2010 

 

                                                                                     PREDSEDNICA NADZORNEGA 

  ODBORA OBČINE ŠMARTNO PRI LITIJI 

                                                                                 Helena Potisek  

 

     

         

 


