SPREJETI SKLEPI
13. redne seje Nadzornega odbora (NO) Občine Litija, ki je bila dne 30. 5. 2017 ob 18. uri v mali sejni sobi
Občine Litija
PRISOTNI ČLANI NO: Klemen Grošelj, Stanislav Bokal, Dušan Jere, Sanda Skubic Drnovšek, Jožef Hostnik in
Ljubo Tomažič
ODSOTNI ČLANI NO: Matjaž Juvančič (opravičeno)
OSTALI PRISOTNI: Franci Rokavec - župan Občine Litija, Meta Ponebšek – direktorica občinske uprave, Igorij
Parkel – občinska uprava, Ivan Matijević – direktor družbe SVC d. o. o., Gvido Kres – član sveta MSL (6. točka
dnevnega reda) in Gašper Simončič – zapisnikar.
Sejo je vodil predsednik NO dr. Klemen Grošelj, ki je po pozdravu in ugotovitvi sklepčnosti predlagal naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 12. redne seje Nadzornega odbora z dne 21. 3. 2017,
2. Seznanitev s poslovanjem in finančnim stanjem Občine Litija v prvih štirih mesecih leta 2017,
3. Pregled zaključnega računa Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica,
Litija in Šmartno pri Litiji za leto 2016,
4. Nadzor projekta Osnovna šola Litija,
5. Pregled poslovanja javnih zavodov,
6. Pregled postopkov v zvezi z izgradnjo kotlovnice pri športni dvorani Litija ter koncesijskega razmerja med
Občino litija in družbo Istrabenz plini d. o. o.,
7. Seznanitev s poslovanjem družbe SVC d. o. o. v letu 2016 ter v prvih štirih mesecih leta 2017,
8. Obravnava predloga novega Poslovnika Nadzornega odbora,
9. razno.
Ad 1) Pregled zapisnika 12. redne seje Nadzornega odbora z dne 21. 3. 2017
Na predlagani zapisnik 12. redne seje ni bilo pripomb in je bil potrjen v predlaganem besedilu.
Ad 2) Seznanitev s poslovanjem in finančnim stanjem Občine Litija v prvih štirih mesecih leta 2017 ter
Ad 3) Pregled zaključnega računa Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Dol pri Ljubljani, Ivančna
Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji za leto 2016
Sprejeta sta bila sklepa:
SKLEP št. 36:
Nadzorni odbor Občine Litija se je seznanil s poslovanjem in finančnim stanjem Občine Litija v prvih štirih
mesecih leta 2017.
SKLEP št. 37:
Nadzorni odbor Občine Litija se je seznanil z zaključnim računom Medobčinskega inšpektorata in redarstva
občin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji za leto 2016.
Ad 6) Pregled postopkov v zvezi z izgradnjo kotlovnice pri športni dvorani Litija ter koncesijskega razmerja
med Občino litija in družbo Istrabenz plini d. o. o.,
Sprejet je bil sklep:
SKLEP št. 38:
- izvede se revizija postopka izgradnje kotlovnice pri športni dvorani Litija in koncesijskega razmerja
med Občino Litija in družbo Istrabenz plini d. o. o.,
- nadzorni odbor Občine Litija poziva Občinski svet Občine Litija k imenovanju revizorja in zagotovitvi
potrebnih sredstev v okviru sprejetega občinskega proračuna,
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-

določi se revizijski okvir, v katerem naj izbrani revizor, ki v zadnjih 5 letih ni bil v poslovnem odnosu z
Občino Litija ali Istrabenz plini d.o.o., revidira:
A) položaj javnega interesa v navedenem koncesijskem razmerju oziroma ali je ta ustrezno varovan in
zagotovljen v odnosu med koncesionarjem in koncedentom.
B) način oblikovanja cene ogrevanja ter določitve višine cene ogrevanja, glede na omejeno izbiro, ki je
podana javnim uporabnikom na območju občine, na katerem se izvaja koncesija;
C) skladnost koncesijskega razmerja z zakonodajo, predpisi ter standardi v RS

Ad 7) Seznanitev s poslovanjem družbe SVC d. o. o. v letu 2016 ter v prvih štirih mesecih leta 2017
Sprejet je bil sklep:
SKLEP št. 39:
Nadzorni odbor Občine Litija se je seznanil s poslovanjem družbe SVC d. o. o. v letu 2016 ter v prvih štirih
mesecih leta 2017.

Predsednik Nadzornega odbora:
dr. Klemen Grošelj
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