
 

SPREJETI SKLEPI 

5. redne seje Nadzornega odbora (NO) Občine Litija, ki je bila dne 5. 11. 2015 ob 18. uri v mali sejni sobi  

Občine Litija 

 

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

Tomažič 

ODSOTNA ČLANICA NO: Sanda Skubic Drnovšek 

OSTALI PRISOTNI: Franci Rokavec - župan Občine Litija, Tatjana Kržišnik - direktorica SVC Litija, Peter Rutar 

- predsednik NS SVC Litija, Marija Leskovšek - In-Tact Zagorje, Marko Povše - občinska uprava in Dragica 

Simončič - zapisnikarica. 

 

Sejo je vodil predsednik NO dr. Klemen Grošelj po naslednjem 

DNEVNEM REDU: 

1. pregled zapisnika 4. redne seje Nadzornega odbora z dne 17. 6. 2015, 

2. spremljanje realizacije programa sanacije družbe SVC Litija, d. o. o. ter obrazložitev pogodbe z Domom 

Tisje z vidika učinkov na občinski proračun, 

3. nadzor razpolaganja z občinskim premičnim in nepremičnim premoženjem, 

4. obravnava realizacije in stanja proračuna občine Litija v letu 2015, 

5. pregled projekta: izgradnja centralne čistilne naprave v Litiji, 

6. pregled zaključnih računov javnih zavodov občine Litija za leto 2014, 

7. razno. 

 

 
Ad 1) Pregled zapisnika 4. redne seje NO z dne 17. 6. 2015 

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

 

 

Ad 2) Spremljanje realizacije programa sanacije družbe SVC Litija, d. o. o. ter obrazložitev pogodbe z 

Domom Tisje z vidika učinkov na občinski proračun 

Sprejet je bil 

SKLEP št. 8: Nadzorni odbor Občine Litija predlaga, da občinska uprava pripravi oceno realnih finančnih 

zmožnosti v odnosu do družbe SVC Litija in obveznosti do družbe SVC, ki jih na podlagi sklenjenih pogodb 

pokriva občinski proračun, za obdobje naslednjih petih let. 
 

 

Ad 3) Nadzor razpolaganja z občinskim premičnim in nepremičnim premoženjem 

Sprejet je bil  

SKLEP št. 9: Nadzorni odbor Občine Litija se je seznanil s poročilom o razpolaganju z občinskim 

premičnim in nepremičnim premoženjem in poziva občinsko upravo, da bolj aktivno pristopi k 

razpolaganju z občinskim premoženjem ter zagotovi večjo preglednost nad tem razpolaganjem. 

 

 

Ad 4) Obravnava realizacije in stanja proračuna občine Litija v letu 2015 

Sprejet je bil 

SKLEP št. 10:  

1. Nadzorni odbor Občine Litija poziva župana in občinsko upravo k aktivnejšemu poravnavanju že 

nastalih obveznosti v letu 2015. 

2. Pri pripravi predloga proračuna za leto 2016 Nadzorni odbor priporoča izdelavo scenarija glede na 

vse obveznosti v zvezi s SVC Litija in glede na razpoložljive prihodke. 

 

 

Ad 5) Pregled projekta: izgradnja centralne čistilne naprave v Litiji 

Obravnava te točke je bila preložena na naslednjo sejo NO. 

 

Ad 6) Pregled zaključnih računov javnih zavodov občine Litija za leto 2014 

NO je pregledal in se seznanil z zaključnimi računi vseh javnih zavodov v občini Litija za leto 2014.  

 
Predsednik Nadzornega odbora:  

dr. Klemen Grošelj 


