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SPREJETI SKLEPI 

3. redne seje Nadzornega odbora (NO) Občine Litija, ki je bila dne 2. 4. 2015 ob 18. uri v sobi št. 46 

Občine Litija 

 

PRISOTNI ČLANI NO: Klemen Grošelj, Jožef Hostnik, Dušan Jere, Ljubo Tomažič in Matjaž Juvančič. 

ODSOTNA ČLANA NO: Stanislav Bokal (opr.) in Sanda Skubic Drnovšek (opr.). 

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

 

Sejo je vodil predsednik NO dr. Klemen Grošelj po sprejetem naslednjem 

DNEVNEM REDU: 

1. pregled zapisnika 2. redne seje Nadzornega odbora z dne 18. 3. 2015, 

2. pregled zaključnega računa proračuna ter mestne in krajevnih skupnosti Občine Litija za leto 2014, 

3. pregled zaključnega računa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dol pri 

Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji za leto 2014, 

4. pregled letnega poročila JP KSP Litija za leto 2014, 

5. obravnava dopolnjenega poročila občinske uprave o proračunu 2015 glede na zakonske obveznosti (k 

sklepu št. 3), 

6. razno. 

 

 
Ad 1) Pregled zapisnika 2. redne seje NO z dne 18. 3. 2015 

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

 

 

Ad 2) Pregled zaključnega računa proračuna ter mestne in krajevnih skupnosti Občine Litija za leto 2014 

Po daljši razpravi je bil sprejet  

SKLEP št. 5: Nadzorni odbor Občine Litija meni, da je Odlok o zaključnem računu proračuna za leto 

2014 primeren za obravnavo in sprejem na Občinskem svetu, pri čemer pa NO priporoča: 

- da začne Občina Litija aktivno izvajati ukrepe za konsolidacijo dolga občine, 

- da se glede na visoke obveznosti občine razmisli o pripravi srednjeročnega programa 

odplačevanja obveznosti, v skladu z razpoložljivimi prihodki, 

- da se aktivno spremljajo obveznosti iz zabilančnih evidenc proračuna, 

- da se projekt SVC spremlja bistveno bolj aktivno, zaradi morebitnih obveznosti, ki bodo padle na 

občinski proračun.  
 

 

Ad 3) Pregled zaključnega računa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin 

Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji za leto 2014 

Nadzorni odbor je obravnaval in se seznanil z Zaključnim računom MIR občin Dol pri Ljubljani, Ivančna 

Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji za leto 2014. 

 

 

Ad 4) Pregled letnega poročila JP KSP Litija za leto 2014 
Nadzorni odbor je obravnaval Informacijo o delu JP KSP Litija za leto 2014 ter po razpravi sprejel 

SKLEP št. 6:  

1. Nadzorni odbor Občine Litija se je seznanil s poročilom o delu JP KSP Litija za leto 2014 ter 

poziva oba ustanovitelja javnega podjetja, da razmislita o drugačni obliki nadzora. 

2. JP KSP naj predloži Nadzornemu odboru revizorjevo poročilo za leto 2014. 

3. NO nalaga občinski upravi, da pripravi analizo cen komunalnih storitev v občini Litija v 

primerjavi z drugimi občinami ter obrazloži morebitna večja odstopanja. 

 

 

Ad 5) Obravnava dopolnjenega poročilo občinske uprave o proračunu 2015 glede na zakonske obveznosti 

(k sklepu št. 3) 

Člani NO so prejeli dopolnjeno poročilo občinske uprave o proračunu 2015 glede na zakonske obveznosti po 

posameznih proračunskih postavkah z vnesenimi vrednostmi v eur. Iz poročila je razvidno, da le z 10 %  

proračuna razpolaga občina po svoji presoji.  

NO je poročilo vzel na znanje. 
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Ad 5) Razno 

Izpostavljeno je bilo vprašanje lastništva zemljišča med železniško progo in upravno stavbo Predilnice Litija 

(stari ZD), ki je sedaj ograjeno, zaradi možnosti parkiranja. Občinska uprava naj preveri, če gre za javne 

površine. 

 

 

 
Predsednik Nadzornega odbora:  

dr. Klemen Grošelj 


