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SPREJETI SKLEPI 

11. redne seje Nadzornega odbora (NO) Občine Litija, ki je bila dne 28. 11. 2016 ob 18. uri v mali sejni sobi 

Občine Litija 

 

PRISOTNI ČLANI NO: Klemen Grošelj, Stanislav Bokal, Jožef Hostnik, Dušan Jere (od 18.55 dalje), Matjaž 

Juvančič, Sanda Skubic Drnovšek in Ljubo Tomažič 

OSTALI PRISOTNI: Franci Rokavec - župan Občine Litija, Meta Ponebšek – v. d. direktorja občinske uprave, Lijana 

Lovše - podžupanja Občine Litija, Aleksandra Gradišek – direktorica RCSS, d.o.o., Janja Obermajer – RCSS, d.o.o., 

Ivan Matijević - direktor SVC Litija, d.o.o. in Gašper Simončič – zapisnikar. 

 

Sejo je vodil predsednik NO dr. Klemen Grošelj po naslednjem  

DNEVNEM REDU: 

1. Pregled zapisnika 10. redne seje Nadzornega odbora z dne 6. 7. 2016, 1. izredne seje z dne 22. 9. 2016 ter 1. 

korespondenčne seje, katera je potekala med 19. in 21. 10. 2016, 

2. razrešitev obstoječega tajnika zaradi upokojitve ter imenovanje novega tajnika, 

3. pregled poslovanja in zadolževanja družbe Razvojni center srca Slovenije, d.o.o. ter izvedeni popravni ukrepi, 

4. seznanitev Nadzornega odbora o sklenitvi dolgoročne najemne pogodbe družbe SVC Litija, d.o.o. z Domom 

Tisje ter pregled realizacije programa sanacije družbe SVC Litija, d.o.o., 

5. obravnava predloga Odlokov o proračunu Občine Litija za leti 2017 in 2018, 

6. pregled realizacije proračuna Občine Litija ter krajevnih in mestne skupnosti za prvih deset mesecev leta 2016 

ter seznanitev s postopkom zadolževanja Občine Litija v letu 2016, 

7. pregled realizacije Letnega načrta razpolaganja z občinskim premoženjem Občine Litija za prvih deset 

mesecev leta 2016, 

8. priprava programa dela Nadzornega odbora za leto 2017, 

9. razno. 

 

 
Ad 1) Pregled zapisnika 10. redne seje Nadzornega odbora z dne 6. 7. 2016, 1. izredne seje z dne 22. 9. 2016 ter 

1. korespondenčne seje, katera je potekala med 19. in 21. 10. 2016 

Na predlagane zapisnike zgoraj navedenih sej ni bilo pripomb in so bili potrjeni v predlaganem besedilu. 

 

 

Ad 2) Razrešitev obstoječega tajnika zaradi upokojitve ter imenovanje novega tajnika 

Na predlog predsednika Nadzornega odbora sta bila sprejeta naslednja sklepa: 

SKLEP št. 25: 

Nadzorni odbor Občine Litija ugotavlja, da je zaradi upokojitve Dragici Simončič prenehala funkcija tajnika 

Nadzornega odbora Občine Litija. 

SKLEP št. 26: 

Za tajnika Nadzornega odbora Občine Litija se imenuje Gašperja Simončiča. 

 

 

Ad 3) Pregled poslovanja in zadolževanja družbe Razvojni center srca Slovenije, d.o.o. ter izvedeni popravni 

ukrepi 

 

Sprejet je bil naslednji sklep: 

SKLEP št. 27: 

Nadzorni odbor Občine Litija predlaga Občinskemu svetu Občine Litija, da se izvede revizija poslovanja 

družbe Razvojni center srca Slovenije, d. o. o., za obdobje zadnjih petih let. 
 

 

Ad 4) Seznanitev Nadzornega odbora o sklenitvi dolgoročne najemne pogodbe družbe SVC Litija, d. o. o. z 

Domom Tisje ter pregled realizacije programa sanacije družbe SVC Litija 
 

Sprejet je bil naslednji sklep: 

SKLEP št. 28: 

Nadzorni odbor Občine Litija se je seznanil s sklenitvijo dolgoročne najemne pogodbe družbe SVC Litija, d. o. 

o. z Domom Tisje ter s potekom realizacije programa sanacije družbe SVC Litija. 
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Ad 5, 6 in 7)  Obravnava predloga Odlokov o proračunu Občine Litija za leti 2017 in 2018, pregled realizacije 

proračuna Občine Litija, ter krajevnih in mestne skupnosti za prvih deset mesecev leta 2016, ter seznanitev s 

postopkom zadolževanja Občine Litija v letu 2016, ter pregled realizacije Letnega načrta razpolaganja z 

občinskim premoženjem Občine Litija za prvih deset mesecev leta 2016 

 

Sprejeti so bili naslednji sklepi: 

 

SKLEP št. 29: 

Nadzorni odbor Občine Litija se je seznanil s predlogom Odlokov o proračunu Občine Litija za leti 2017 in 

2018, pri čemer opozarja, da obstaja tveganje, da prihodki, načrtovani v predlaganih odlokih, ne bodo 

realizirani v predvidenem obsegu. 

 

SKLEP št. 30: 

Nadzorni odbor Občine Litija opozarja, da neplačane zapadle obveznosti Občine Litija ostajajo neporavnane 

tudi po sprejemu predlaganih Odlokov o proračunu Občine Litija za leti 2017 in 2018. 

 

SKLEP št. 31: 

Nadzorni odbor opozarja, da se bo Občina Litija s sprejemom predlaganih Odlokov o proračunu Občine Litija 

za leti 2017 in 2018 zelo približala zgornjemu limitu zadolženosti. 

 

 

Ad 8) Priprava programa dela Nadzornega odbora za leto 2017 

Predsednik NO dr. Klemen Grošelj je člane Nadzornega odbora pozval, da do naslednje redne seje razmislijo o podaji 

predlogov za letni program dela Nadzornega odbora za leto 2017. 

 
 

 
                                                                                     Predsednik Nadzornega odbora:  

                                                                                 dr. Klemen Grošelj 


