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SPREJETI SKLEPI 

1. redne seje Nadzornega odbora (NO) Občine Litija, ki je bila dne 5. 2. 2014 ob 18. uri v mali sejni sobi 

Občine Litija 

 

PRISOTNI ČLANI NO: Klemen Grošelj, Stanislav Bokal, Jožef Hostnik, Dušan Jere, Sanda Skubic Drnovšek 

in Ljubo Tomažič. 

ODSOTEN: Matjaž Juvančič 

OSTALI PRISOTNI: Franci Rokavec - župan Občine Litija, Dragica Simončič - zapisnikarica. 

 

Sejo je vodil predsednik NO dr. Klemen Grošelj po naslednjem 

DNEVNEM REDU: 

1. pregled Poslovnika Nadzornega odbora Občine Litija in popravki, 

2. izvolitev namestnika predsednika in tajnika Nadzornega odbora Občine Litija, 

3. seznanitev z dopisom Ministrstva za finance RS ter predstavitev finančnega stanja Občine Litija, 

4. Odlok o proračunu Občine Litija za leto 2015, 

5. razno. 

 

 
Ad 1) Pregled Poslovnika Nadzornega odbora Občine Litija in popravki 

Člani NO so se dogovorili, da do naslednje seje pripravijo morebitne predloge za spremembe in dopolnitve 

poslovnika NO, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 94 z dne 8. 9. 2006. Snemanja sej poslovnik ne 

zajema, vendar se člani strinjajo z zvočnim snemanjem. Občinska uprava mora z avdio posnetki ravnati v skladu 

z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. 

 

Ad 2) Izvolitev namestnika predsednika ter tajnika Nadzornega odbora Občine Litija 

Skladno s 5. in 8. členom Poslovnika NO na svoji prvi seji izvoli oz. imenuje namestnika predsednika ter 

tajnika. Sprejet je bil 

SKLEP št. 1: 

1.) Za namestnika predsednika Nadzornega odbora Občine Litija se izvoli Jožefa Hostnika. 

2.) Za tajnico Nadzornega odbora se imenuje Dragico Simončič. 

 

Ad 3) Seznanitev z dopisom Ministrstva za finance RS ter predstavitev finančnega stanja Občine Litija  

Po daljši razpravi vseh prisotnih je bil sprejet  

SKLEP št. 2: 

Nadzorni odbor Občine Litija poziva župana in občinsko upravo, da skupaj z Ministrstvom za finance RS 

v največji možni meri opredeli možnosti pridobitve soglasja za dodatno zadolžitev v letu 2015 ter da 

preučijo dokapitalizacijo družbe SVC z vidika nedovoljene državne pomoči. 

 
Ad 4) Odlok o proračunu Občine Litija za leto 2015 

Po razpravi je bil sprejet 

SKLEP št. 3: Občinska uprava naj predloži Nadzornemu odboru pregled - razrez proračuna za leto 2015 

po postavkah in višini, ki izvira iz obveznih zakonskih podlag in višini, ki je v odločitvi občine. 

 

Ad 5) Razno 

Po razpravi je bil sprejet  

SKLEP št. 4: Vodstvo SVC Litija (direktorica, nadzorni svet) se povabi na naslednjo sejo NO z namenom 

predstavitve načrta sanacije finančnega stanja družbe ter seznanitev s strategijo in ukrepi za dosego 

ciljev, zaradi katerih je bila družba ustanovljena. 

 

 
Predsednik Nadzornega odbora:  

dr. Klemen Grošelj 


