
SPREJETI SKLEPI 

9. redne seje Nadzornega odbora (NO) Občine Litija, ki je bila dne 25. 5. 2016 ob 18. uri v mali sejni sobi 

Občine Litija 

 

PRISOTNI ČLANI NO: Klemen Grošelj, Stanislav Bokal, Jožef Hostnik, Dušan Jere, Matjaž Juvančič, Sanda 

Skubic Drnovšek in Ljubo Tomažič 

OSTALI PRISOTNI: Lijana Lovše - podžupanja Občine Litija, Marko Povše - občinska uprava in Dragica 

Simončič - zapisnikarica. 

 

Sejo je vodil predsednik NO dr. Klemen Grošelj po naslednjem 

DNEVNEM REDU: 

1. pregled zapisnika 8. redne seje Nadzornega odbora z dne 15. 3. 2016, 

2. obravnava Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Litija za leto 2015, 

3. seznanitev z Porevizijskim poročilom Računskega sodišča RS, 

4. poročilo o delu Nadzornega odbora 

5. razno. 

 

Ad 1) Pregled zapisnika 8. redne seje NO z dne 15. 3. 2016 

Na zapisnik prejšnje seje ni bilo pripomb in je bil potrjen v predlaganem besedilu. 

 

Ad 2) Obravnava Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Litija za leto 2015 

Predsedujoči je izpostavil problem neporavnanih obveznosti proračuna, ki so na dan 22. 5. 2016 znašale 8,7 mio 

EUR. Opozoril je na neobveščanje Nadzornega odbora s strani občinske uprave o finančnem stanju in poslovanju 

družbe SVC Litija; prav tako želi, da občinska uprava posreduje Nadzornemu odboru: 

- terminski plan poravnavanja zapadlih in tekočih obveznosti proračuna s pregledom po upnikih in višini 

obveznosti, stanje likvidnosti in solventnosti; 

- predlog rebalansa proračuna za leto 2016 še pred obravnavo in sprejemom na Občinskem svetu; 

- tekoče seznanjanje z realizacijo projektov ter finančnem stanju družbe SVC Litija. 

 

Prisotni so se dogovorili, da bo naslednja seja NO v drugi polovici junija 2016, na kateri bi obravnavali le zadeve 

v zvezi z družbo SVC Litija: poročilo o poslovanju in finančnem stanju, statusnem preoblikovanju in viziji 

razvoja novega poslovodje družbe SVC. Na sejo se povabi novega direktorja ter predsednika Nadzornega sveta 

družbe. 

 

Ad 3) Seznanitev s Porevizijskim poročilom Računskega sodišča RS 

NO se je seznanil s Porevizijskim poročilom, v katerem Računsko sodišče RS ocenjuje popravljalne ukrepe 

Občine Litija kot verodostojne in zadovoljive. 

NO bo spremljal aktivnosti občinske uprave o uresničevanju zavez iz revizijskega in odzivnega poročila in v 

okviru svojih pristojnosti opozarjal na njihovo neizvrševanje. 

 

Ad 4) Poročilo o delu Nadzornega odbora 

Skladno s Poslovnikom Nadzornega odbora Občine Litija NO najmanj enkrat letno poroča občinskemu svetu o 

svojih ugotovitvah. Poročilo o dosedanjem delu bo predsednik NO podal na 11. redni seji Občinskega sveta 

Občine Litija, ki bo dne 8. 6. 2016. Gradivo bo posredovano pravočasno. 

 

Ad 5) Razno 

Glede zahteve za pregled gradnje Doma invalidov NO meni, da iz posredovane dokumentacije ni zaznati 

nepravilnosti; prijavitelju se odgovori, da v kolikor sumi na zlorabo, naj se obrne na organe pregona. 

 

 

 

                                                                                     Predsednik Nadzornega odbora:  

                                                                                              dr. Klemen Grošelj, l. r. 


