SKRAJŠANI ZAPISNIK
20. redne seje Nadzornega odbora Občine Šmartno pri Litiji, ki je bila v ponedeljek
17.05.2010 ob 20.00 uri v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji.
Prisotni člani odbora: Helena Potisek,, Lučka Hostnik, Terezija Rozina, Jože Zadražnik
Odsotni člani odbora: Janez Ponebšek
Ostali prisotni: Tatjana Martinčič-Poglajen, Karmen Sadar
Sejo je vodila predsednica Nadzornega odbora Helena Potisek. Pozdravila je prisotne in
ugotovila sklepčnost odbora. Odbor je bil sklepčen.
Predlagala je naslednji dnevni red:
Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 19. redne seje z dne 06.05.2010
2. Obravnava opravljanja nadzorov
3. Razno
Dnevni red je bil z 4 glasovi »za« in 0 glasovi proti sprejet.

Ad 1) Potrditev zapisnika 19. redne seje z dne 06.05.2010

Razpravljali: Helena Potisek
Predsedujoča je dala na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP 1: Člani Nadzornega odbora potrjujejo zapisnik 19. redne seje z dne 06.05.2010
s pripombami podanimi na seji, in sicer se zapisnik popravi tako:
- da se pri SKLEPU 1, pri drugi alinei doda manjkajoča vejica za besedo »pojasnjeno«
- da se pri SKLEPU 6/5-5 spremeni tretji odstavek tako, da se glasi:
»Doda se četrti odstavek, ki se glasi:
»Župan oziroma tajnik občine je dolžan 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«
Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani odbora.
Sklep je bil z 4 glasovi »za« in 0 glasovi proti sprejet
Ad 2) Obravnava opravljanja nadzorov
Razpravljali: Helena Potisek, Jože Zadražnik, Lučka Hostnik, Terezija Rozina

Člani NO so preverili kako napreduje nadzor po planu, ki so ga sprejeli in se dogovorili, da
Helena Potisek, Terezija Rozina in Janez Ponebšek opravijo dogovorjen nadzor v prostorih
občinske uprave v ponedeljek 24.05.2010, torek, 25.05.2010 in sredo 26.05.2010 od 16.00 do
17.00 ure.
O dogovoru tajnik nadzornega odbora obvesti, na seji odsotnega, člana Janeza Ponebška.
Predsedujoča je dala na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP 2: Nadzorni odbor Občine Šmartno pri Litiji nalaga Občinski upravi, da se v
roku 7 dni objavi spremembe Poslovnika Nadzornega Odbora Šmartno pri Litiji v
Uradnem listu RS.
Sklep je bil z 4 glasovi »za« in 0 glasovi proti sprejet

Ad 3) Razno
Na pobudo tajnika Občine Karmen Sadar, glede sprejemanja Odloka o izvrševanju proračuna
za leto 2010, je predsedujoča predlagala naslednji sklep:
SKLEP 3: Nadzorni odbor Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da je naslednja
seja NO Občine Šmartno pri Litiji v sredo 26.05.2010, ob 20. uri. Dnevni red seje bo
naslednji:
1. Potrditev zapisnika 20. redne seje z dne 17.05.2010
2. Obravnava Odloka o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto
2010 – predlog za prvo branje
3. Razno
Sklep je bil z 4 glasovi »za« in 0 glasovi proti sprejet

Zaradi prekinitve delovnega razmerja dosedanjega tajnika NO Simona Hauptmana, NO na
predlog tajnika Občine Karmen Sadar imenuje novega tajnika.
Predsedujoča je dala na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP 4: Nadzorni odbor Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da se za tajnika
NO Občine Šmartno pri Litiji imenuje Tatjano Martinčič Poglajen
Sklep je bil z 4 glasovi »za« in 0 glasovi proti sprejet

Seja je bila zaključena ob 20.20 uri.

Zapisala:
Tatjana Martinčič-Poglajen

Predsednica odbora:
Helena Potisek l.r.

