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SPREJETI SKLEPI 

14. redne seje Nadzornega odbora (NO) Občine Litija, ki je bila dne 2. 10. 2017 ob 19. uri v mali sejni sobi 

Občine Litija 

 

PRISOTNI ČLANI NO: Klemen Grošelj, Dušan Jere, Matjaž Juvančič, Sanda Skubic Drnovšek, Jožef Hostnik in 

Ljubo Tomažič 

ODSOTNI ČLANI NO: Stanislav Bokal (opravičeno) 

OSTALI PRISOTNI: Franci Rokavec - župan Občine Litija, Meta Ponebšek – direktorica občinske uprave, Igorij 

Parkel – občinska uprava, Aleksandra Gradišek – direktorica družbe RCSS d. o. o., Igor Košir – RCSS d. o. o., 

Boštjan Sukič – predsednik NS družbe RCSS d. o. o., Roman Ciglar – direktor družbe JP KSP Litija d. o. o., Karmen 

Potisek JP KSP Litija d. o. o., Martin Hostnik – predsednik NS JP KSP Litija d. o. o. in Gašper Simončič – zapisnikar. 

 

Sejo je vodil predsednik NO dr. Klemen Grošelj, ki je po pozdravu in ugotovitvi sklepčnosti predlagal naslednji 

 

DNEVNI RED: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 13. redne seje Nadzornega odbora z dne 30. 5. 2017,  

2. Pregled poslovanja javnih zavodov s področja šolstva, 

3. Seznanitev z izvedeno Revizijo poslovanja in zadolževanja družbe Razvojni center srca Slovenije d. o. o. za 

obdobje zadnjih petih let, 

4. Pregled poslovanja JP KSP Litija d. o. o. v letu 2016, 

5. Pregled Poročila o polletni realizaciji proračuna Občine Litija za leto 2017 ter pregled polletne realizacije 

Načrta razpolaganja z občinskim premoženjem Občine Litija za leto 2017, 

6. Obravnava predloga novega Poslovnika Nadzornega odbora, 

7. razno. 

 

 

Dnevni red je bil soglasno sprejet. 

 

 
Ad 1) Pregled zapisnika 13. redne seje Nadzornega odbora z dne 30. 5. 2017 

Na predlagani zapisnik 13. redne seje ni bilo pripomb in je bil potrjen v predlaganem besedilu. 

 

 

Ad 2) Pregled poslovanja javnih zavodov s področja šolstva  

 

Sprejet je bil naslednji sklep: 

 

SKLEP št. 40: 

Nadzorni odbor Občine Litija se je seznanil s poslovanjem javnih zavodov s področja šolstva na območju 

Občine Litija v letu 2016, pri čemer ugotavlja, da je poslovanje javnih zavodov v okviru sprejetih načrtov. 

 

 

Ad 3) Seznanitev z izvedeno Revizijo poslovanja in zadolževanja družbe Razvojni center srca Slovenije d. o. o. 

za obdobje zadnjih petih let, 

 

Nadzorni odbor je po razpravi sprejel naslednje sklepe: 

 

SKLEP št. 41: 

Nadzorni odbor Občine Litija predlaga, da se Občinski svet Občine Litija seznani z vsebino revizijskega 

poročila. 

 

SKLEP št. 42: 

Nadzorni odbor Občine Litija poziva Nadzorni svet družbe Razvojni center srca Slovenije d. o. o., k izvedbi 

vseh aktivnosti za izvedbo vseh z revizijo predvidenih ukrepov. 
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SKLEP št. 43: 

Nadzorni odbor Občine Litija poziva Župana in Občinsko upravo Občine Litija, da se izvedejo vsi potrebni 

ukrepi, da bremena družbe Razvojni center srca Slovenije d. o. o. ne bodo prešla v strošek občinskega 

proračuna. 

 

SKLEP št. 44: 

Nadzorni odbor Občine Litija poziva Nadzorni svet družbe Razvojni center srca Slovenije d. o. o., da do konca 

leta pripravi odzivno poročilo, s katerim se želi Nadzorni odbor seznaniti s potekom sanacije družbe Razvojni 

center srca Slovenije d. o. o. 
 

 

Ad 4) Pregled poslovanja JP KSP Litija d. o. o. v letu 2016, 

 

Sprejet je bil naslednji sklep: 

 

SKLEP št. 45: 

Nadzorni odbor Občine Litija se je seznanil s poslovanjem JP KSP Litija d. o. o. v letu 2016. 
 

 

Ad 5) Pregled Poročila o polletni realizaciji proračuna Občine Litija za leto 2017 ter pregled polletne 

realizacije Načrta razpolaganja z občinskim premoženjem Občine Litija za leto 2017 

 

 

Sprejet je bil naslednji sklep: 

 

SKLEP št. 46: 

Nadzorni odbor Občine Litija se je seznanil s Poročilom o polletni realizaciji proračuna Občine Litija za leto 

2017 ter pregledom polletne realizacije Načrta razpolaganja z občinskim premoženjem Občine Litija za leto 

2017, pri čemer poziva župana in občinsko upravo k nadaljnji konsolidaciji občinskega proračuna. 

 

 

Ad 6)  Obravnava predloga novega Poslovnika Nadzornega odbora 

 

Obravnava in sprejem novega poslovnika je bila prestavljena na naslednjo redno sejo Nadzornega odbora. 

 

 

 

 

 

 
Predsednik Nadzornega odbora:  

dr. Klemen Grošelj 


