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SPREJETI SKLEPI 

12. redne seje Nadzornega odbora (NO) Občine Litija, ki je bila dne 21. 3. 2017 ob 18. uri v sobi št. 46 Občine 

Litija 

 

PRISOTNI ČLANI NO: Klemen Grošelj, Stanislav Bokal, Dušan Jere, Sanda Skubic Drnovšek in Ljubo Tomažič 

ODSOTNI ČLANI NO: Matjaž Juvančič (opravičeno), Jožef Hostnik 

OSTALI PRISOTNI: Franci Rokavec - župan Občine Litija (od 18.20 dalje), Meta Ponebšek – direktorica občinske 

uprave, Marko Povše – občinska uprava (od 18.25 dalje), Matija Habe – občinska uprava in Gašper Simončič – 

zapisnikar. 

 

Sejo je vodil predsednik NO dr. Klemen Grošelj po naslednjem  

DNEVNEM REDU: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 11. redne seje Nadzornega odbora z dne 28. 11 2016,  

2. Plan dela Nadzornega odbora za leto 2017, 

3. Obravnava predloga novega Poslovnika Nadzornega odbora, 

4. Seznanitev v dopisom Mestne skupnosti Litija - Poziv za revizijo postopka izgradnje kotlovnice pri Športni 

dvorani Litija, 

5. Obravnava osnutka Zaključnega računa Občine Litija za leto 2016 ter pregled finančnega stanja Občine Litija 

v letu 2016, 

6. Seznanitev s potekom postopka izvedbe revizije poslovanja družbe Razvojni center Srca Slovenije d. o. o. za 

obdobje zadnjih petih let, 

7. razno. 

 

Ad 1) Pregled zapisnika 11. redne seje Nadzornega odbora z dne 28. 11. 2016 

Na predlagani zapisnik 11. redne seje ni bilo pripomb in je bil potrjen v predlaganem besedilu. 

 

Ad 2) Plan dela Nadzornega odbora za leto 2017 

Predsednik Nadzornega odbora je predlagal naslednji plan dela Nadzornega odbora za leto 2017: 

 

  Obdobje pregleda 

 Pregled zaključnega računa proračuna Občine Litija, zaključnih računov 
mestne in krajevnih skupnosti za leto 2016 

marec - april 2017 

 Pregled zaključnega računa 2016 Medobčinskega inšpektorata in redarstva 
občin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji 

maj 2017 

 Nadzor projekta Osnovna šola Litija maj 2017 

 Poslovanje javnih zavodov – financiranje, odprte obveznosti in izvajanje 
programov 

maj 2017 

 Spremljanje realizacije programa sanacije družbe SVC Litija, d.o.o. maj 2017 

 Pregled postopkov v zvezi z izgradnjo kotlovnice pri športni dvorani Litija ter 
koncesijskega razmerja med Občino Litija in družbo Istrabenz plini d. o. o. 

maj 2017 

 Nadzor poslovanja in/ali revizija poslovanja 2016 JP KSP Litija  september 2017 

 Nadzor razpolaganja z občinskim nepremičnim in premičnim premoženjem - 
za prvo polletje 2017 

september 2017 

 Pregled poročila o polletni realizaciji proračuna Občine Litija ter krajevnih in 
mestne skupnosti 

september 2017 

 Nadzor projekta: izgradnja centralne čistilne naprave v Litiji september 2017 

 Nadzor poslovanja RC Srca Slovenije d.o.o. november 2017 

 Pregled koncesijskega razmerja med Občino Litija in družbo Petrol d. d. november 2017 

 Nadzor razpolaganja z občinskim nepremičnim in premičnim premoženjem - 
za drugo polletje 2017 

november 2017 

 Spremljanje realizacije programa sanacije družbe SVC Litija, d.o.o. november - december 2017 

 

SKLEP št. 32: 

Nadzorni odbor Občine Litija sprejema predlagani plan dela za leto 2017. 
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Ad 3) Obravnava predloga novega Poslovnika Nadzornega odbora  

 

Sprejet je bil naslednji sklep: 

 

SKLEP št. 33: 

Nadzorni odbor zadolži predlagatelja, g. Habeta, da na podlagi predlaganih popravkov čimprej pripravi 

čistopis predloga novega Poslovnika Nadzornega odbora Občine Litija. Nadzorni odbor Občine Litija bo nato 

pozval Službo za lokalno samoupravo Ministrstva za javno upravo k podaji dodatnih pojasnil in utemeljitev. 

 

 

Ad 4) Seznanitev Nadzornega odbora z dopisom Mestne skupnosti Litija - Pozivom za revizijo postopka 

izgradnje kotlovnice pri Športni dvorani Litija  

 

Sprejet je bil sklep: 

 

SKLEP št. 34: 

Nadzorni odbor poziva župana in občinsko upravo Občine Litija: 

- da se mu čim prej posreduje navedena koncesijska pogodba z vsemi prilogam,  

- da se mu takoj po pridobitvi pravnega mnenja le -to takoj posreduje v vednost, 

- da se na naslednjo sejo NO, kjer se bo obravnavala navedena tematika, pozove tudi predstavnika Mestne 

skupnosti Litija. 
 

Ad 5)  Obravnava osnutka Zaključnega računa Občine Litija za leto 2016 ter pregled finančnega stanja Občine 

Litija v letu 2016 

 

Sprejet je bil naslednji sklep: 

 

SKLEP št. 35: 

Nadzorni odbor Občine Litija se je seznanil s predlogom Odloka Zaključnega računa Občine Litija za leto 

2016 ter hkrati poziva Župana in Občinsko upravo k nadaljnjem izvajanju ukrepov za doseganje finančne 

stabilnosti občine. 

 

 

Ad 6)  Seznanitev Nadzornega odbora s potekom postopka izvedbe revizije poslovanja družbe Razvojni center 

Srca Slovenije d. o. o. za obdobje zadnjih petih let  

Nadzorni odbor se je seznanil s potekom postopka izvedbe revizije poslovanja družbe Razvojni center Srca Slovenije 

d. o. o. za obdobje zadnjih petih let 

 

Ad 7) Razno 

Ni bilo razprave. 

 
 

 
                                                                                     Predsednik Nadzornega odbora:  

                                                                                dr. Klemen Grošelj 


