
SPREJETI SKLEPI 
11. redne seje Nadzornega odbora (NO) Občine Litija, ki je bila dne 11. 4. 2013 ob 18. uri v mali sejni sobi 

Občine Litija 

 

PRISOTNI ČLANI NO: Jože Vidmar, Ignac Šteferl, Vinko Logaj, Jožef Grošelj, Janez Beja, Marko Zajc in 

Avgust Cvetežar 

DRUGI PRISOTNI: Tatjana Kržišnik - direktorica občinske uprave, Marko Povše - Oddelek za splošne zadeve in 

družbene dejavnosti in Dragica Simončič - tajnica NO. 

 

Sejo je vodil predsednik NO Jože Vidmar po naslednjem 

 

DNEVNEM REDU: 

1. pregled zapisnika 10. redne ter 2. korespondenčne seje Nadzornega odbora, 

2. obravnava gradiva za 18. sejo Občinskega sveta Litija dne 17. 4. 2013: 

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2013 - skrajšani postopek, 

- Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Litija za leto 2012 - prvo branje, 

- premoženjsko pravne zadeve; 

3. razno (dopis g. Kisića). 

 
 

Ad 1) Pregled zapisnika 10. redne seje Nadzornega odbora z dne 10. 12. 2012 ter 2. korespondenčne seje 

NO z dne 25. 3. - 27. 3. 2013 

SKLEP št. 37/1: 

1.  Potrdi se zapisnik 10. redne seje NO z dne 10. 12.2012 v predloženi vsebini. 

2. Potrdi se zapisnik 2. korespondenčne seje NO, ki je potekala ode 25. - 27. 3. 2013 v predloženi vsebini. 

 

 

Ad 2) Obravnava gradiva za 18. sejo Občinskega sveta z dne 17. 4. 2013: 

 
a) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2013 – skrajšani postopek 

 

Povzetek razprave: Nadzorni odbor opozarja Občinski svet na tveganost dokončanja zastavljenih projektov, v 

kolikor bi prišlo do izpada prihodkov zaradi nerealnega planiranja le-teh. 

 
b) Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Litija za leto 2012 - prvo branje 

SKLEP št. 38: 

1) Župan oz. občinska uprava naj pojasni, ali se dela pri obnovi kanalizacije na Sitarjevški cesti v Litiji ter 

gradnja Doma invalidov izvajajo na podlagi veljavnega gradbenega dovoljenja in  razpisa o oddaji 

javnega naročila. 

2) Župan oz. občinska uprava naj pojasni nakup stavbnih zemljišč od prodajalca Jana Žižka, ki so bila 

pred tem v lasti podjetja Marking, dolžnika Občine Litija, ter prodajo stavnih zemljišč pri kegljišču 

družbi Sedo v letu 2011.  

3) Nadzorni odbor bo zavzel stališče do predloga Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Litija za 

leto 2012 po pridobitvi teh dodatnih pojasnil in po prejemu revizijskega poročila. 

 
c) Premoženjsko pravne zadeve 

 

Ad 3) Razno 

1. Člani Nadzornega odbora so se seznanili z dopisom g. Seada Kišiča. NO bo zavzel stališče v tej zadevi po 

pridobitvi pojasnil na sprejeti sklep št. 38. 
 

 

12. redna seja Nadzornega odbora Občine Litija je bila dne 13. 6. 2013 ob 18. uri z naslednjim 

DEVNIM REDOM: 
1. pregled zapisnika 11. redne seje ter 2. izredne seje NO, 

2. obravnava pojasnil občinske uprave k sklepu št. 38, 

3. razno. 

 

Predsednik Nadzornega odbora: 

Jože Vidmar     


