SKRAJŠANI ZAPISNIK
21. redne seje Nadzornega odbora Občine Šmartno pri Litiji, ki je bila v sredo 26.05.2010 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 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
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 20. redne seje z dne 17.05.2010.
Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani odbora.
Sklep je bil z 4 glasovi »za« in 0 glasovi proti sprejet
Ad 2) Obravnava Odloka o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto
2010 - predlog za prvo branje
Razpravljali: Helena Potisek, Jože Zadražnik, Lučka Hostnik
Predsedujoča je dala na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP 2: Nadzorni odbor se je seznanil z Odlokom o izvrševanju proračuna za leto
2010 in daje naslednje pripombe:
- v proračunu za leto 2010 je planiran prevelik proračunski primanjkljaj
- v vključno od 05. do 10. člena odloka je planirano preveč pooblastil županu

-

v odloku ni predvideno obveščanje Nadzornega odbora v zvezi s spremembami
po tem istem odloku

Sklep je bil z 4 glasovi »za« in 0 glasovi proti sprejet

Ad 3) Razno
Člani Nadzornega odbora so razpravljalo o poteku opravljanja nadzora.
Predsedujoča je dala na glasovanje naslednji predlog sklepa
SKLEP 3: Nadzorni odbor Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da je naslednja
seja NO Občine Šmartno pri Litiji v sredo 09.06.2010, ob 20. uri. Dnevni red seje bo
naslednji:
1. Potrditev zapisnika 21. redne seje z dne 26.05.2010
2. Obravnava osnutkov poročil v zvezi z opravljenim nadzorom
3. Razno
Sklep je bil z 4 glasovi »za« in 0 glasovi proti sprejet
Seja je bila zaključena ob 21.35 uri.

Zapisala:
Tatjana Martinčič-Poglajen

Predsednica odbora:
Helena Potisek l.r.

