
SPREJETI SKLEPI 

8. redne seje Nadzornega odbora (NO) Občine Litija, ki je bila dne 15. 3. 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: Franci Rokavec - župan Občine Litija, Matija Habe – občinska uprava in Dragica Simončič 

- zapisnikarica. 

 

Sejo je vodil predsednik NO dr. Klemen Grošelj po naslednjem 

DNEVNEM REDU: 

1. pregled zapisnika 7. redne seje Nadzornega odbora z dne 16. 2. 2016, 

2. seznanitev z Odzivnim poročilom na Revizijsko poročilo Računskega sodišča RS o pravilnosti 

poslovanja Občine Litija, 

3. zahteva za pregled gradnje Doma invalidov v Litiji, 

4. razno. 

 

 
Ad 1) Pregled zapisnika 7. redne seje NO z dne 16. 2. 2016 

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

 

 

Ad 2) Seznanitev z Odzivnim poročilom na Revizijsko poročilo Računskega sodišča RS o pravilnosti 

poslovanja Občine Litija 
Po končani razpravi je NO sprejel naslednje 

MNENJE - UGOTOVITVE:  

Nadzorni odbor Občine Litija se je seznanil z odzivnim poročilom na Revizijsko poročilo RS o pravilnosti 

poslovanja Občine Litija in meni, da: 

- Občina Litija s predlaganimi rešitvami neposredno prevzema vse obveznosti družbe SVC Litija, 

- celoten predlog rešitev za dolgoročno plačilno sposobnost občine temelji na prevelikih tveganjih, 

kot so: izdaja soglasja MF za zadolžitev ali reprogram, zmožnost poplačila največjih obveznosti do 

dobaviteljev, ureditev razmerij z zaposlenimi v družbi SVC Litija, usklajenost prenosa takih 

obveznosti glede na določila Zakona o financiranju občin idr.  

- analiza prednosti in slabosti ukinitve družbe SVC Litija, d. o. o. ne vključuje vseh možnosti, zato 

NO ne more oceniti, katera možnost je za občino najbolj ugodna. 

 

 

Ad 3) Zahteva za pregled gradnje Doma invalidov v Litiji 

NO meni, da je zahteva upravičena v delu, ki se nanaša na porabo proračunskih sredstev. NO bo pregledal 

dokumentacijo. 

 

Ad 4) Razno 

Predsedujoči je predstavil program dela Nadzornega odbora za leto 2016, katerega so prisotni potrdili. 

Skladno s 13. čl. Poslovnika NO Občine Litija se s planom dela za letošnje leto seznani Občinski svet in župana. 
 

 

                                                                                     Predsednik Nadzornega odbora:  

                                                                                              dr. Klemen Grošelj, l. r. 


