Na podlagi 32. in 32 a. člena Zakona o lokalni samoupravi - UPB 1 (Uradni list RS, št. 100/05) in 44.člena
Statuta občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/2003 in 106/2003) je Nadzorni odbor 0bčine Šmartno pri
Litiji na svoji 4. seji dne 19.06.2007 sprejel

SPREMEMBE POSLOVNIKA
NADZORNEGA ODBORA OBČINE ŠMARTNO PRI LITIJI
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Poslovnik Nadzornega odbora Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list Rs št. 124/03, z
dne12.12.2003) se spremeni tako, da se:
v 3. členu se doda nov odstavek in sicer: »Nadzorni odbor dela na sejah, katere se sklicujejo najmanj
4x letno, zaradi njunih primerov pa lahko tudi večkrat«;

2. člen
V 7. členu se doda za besedo » predsedniku« še beseda »in članom«
II. SESTAVA NADZORNEGA ODBORA
3. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi: »Poslovnik sprejme odbor z dvotretjinsko večino vseh
glasov.«
4. člen
V 11. členu se na koncu 1. odstavka doda stavek: »Predlog za razrešitev pa lahko poda tudi
Nadzorni odbor z dvotretjinsko (2/3) večino vseh članov odbora«;

III. PRISTOJNOSTI NADZORNEGA ODBORA
5. člen
V 13. členu se doda 3. odstavek, ki se glasi: »Nadzorni odbor na koncu svojega mandata pripravi
zaključno poročilo o svojem delu, ki ga preda občinski upravi. Ob sklicu prve seje naslednjega
mandata Nadzornega odbora, župan posreduje poročilo novim članom Nadzornega odbora.«

IV. POSTOPEK IN NAČIN DELA
1. POSTOPEK

6. člen
V 16. členu se v prvem stavku beseda »načrtom« nadomesti z besedo »programom«.
7. člen
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«.

8. člen
V 25. členu se za prvim odstavkom doda nov odstavek, ki podrobno opredeljuje hujše kršitve
predpisov:
Hujše kršitve nepravilnosti pri poslovanju nadzorovane osebe, so naslednje:
- uporaba proračunskih sredstev v nasprotju z nameni, ki so določeni v proračunu,
- uporaba državnih sredstev v neskladju z določili zakona,
- oddaja javnih naročil v neskladju z zakonom oziroma oddaja del brez izvedbe javnega razpisa,
kadar bi bilo to potrebno,
- odtujitev občinskega stvarnega premoženja v nasprotju z uredbo o pridobivanju, razpolaganju
in upravljanju s stvarnim premoženjem,
- neizvedba notranjega nadzora v skladu s predpisi,
- namerno neupoštevanje opozoril nadzornega odbora glede nepravilnosti pri poslovanju v
zahtevanem roku
- vse nepravilnosti, ki jih člani Nadzornega odbora opredelijo kot hujše po kontekstu

9. člen
Spremembe poslovnika začno veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike
Sloveniji.
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