
Nadzorni odbor  
 

ZAPISNIK 
 
 
3. seje Nadzornega odbora v mandatnem obdobju 2006-2010, ki je bila v četrtek, 10. maja 2007 ob 
17.00 uri v sejni sobi Občine Grosuplje, Taborska cesta 2, Grosuplje, pritličje.  
 
PRISOTNI:  Karmen Škufca – predsednica 
   Tomaž Škrjanec – podpredsednik 

Jožef Polajžer – član  
   Mirko Pavić – član  
   Jožica Jereb - članica 
    
OSTALI PRISOTNI: Jelka Kogovšek – vodja Urada za gospodarstvo, finance in družbene     

dejavnosti 
   Mateja Černič 
 
 
3. sejo Nadzornega odbora je sklicala in vodila Karmen Škufca, predsednica odbora. Karmen Škufca 
je v uvodu pozdravila vse prisotne, nato pa dala v obravnavo spremenjeni dnevni red, na katerega ni 
bilo pripomb. 
 
Člani Nadzornega odbora so soglasno (5 ZA)  sprejeli  naslednji spremenjeni  
 

DNEVNI RED: 
 

1. Potrditev zapisnika 2. redne seje Nadzornega odb ora 
2. Zaklju čni ra čun Ob čine Grosuplje za leto 2006 (brez krajevnih skupnost i) 
3. Premoženjska bilanca Ob čine Grosuplje za leto 2006 
4. Poro čilo predsednice NO o vsebini posveta članov nadzornih odborov v Litiji 
5. Osnutek poro čila oz. mnenja k prora čunu Ob čine Grosuplje za leti 2007 in 2008 
6. Poro čilo glede odseka Cikava – Grosuplje 
7. Sklep o podaljšanju roka za izvedbo nadzora oz. pregled dokumentacije in postopka pred 

izvedbo investicije v OŠ Žalna (nepravo časna priprava gradiva) 
8. Razno 
 
 

1. Potrditev zapisnika 2. redne seje Nadzornega odb ora 
 
 
Pod to točko ni bilo razprave. 
 
Člani Nadzornega odbora so soglasno (5 ZA) sprejeli 
SKLEP:  Zapisnik 2. seje Nadzornega odbora, se potrdi. 
 
 

2. Zaklju čni ra čun Ob čine Grosuplje za leto 2006 (brez obrazložitev) 
 
J. Kogovšek je podala uvodno obrazložitev. 
 
T. Škrjanca je zanimalo glede investicije v krožišče pri Kovinastroju, in sicer ali sredstva za odkup 
zemljišč na omenjenem območju priskrbi država ali občina. 
 
J. Polajžerja je zanimalo, kaj je to mobilna kotlovnica in zakaj je to strošek občine. 
 
K. Škufca je dejala, da je veliko neizterjanih plačil fizičnih in pravnih oseb. Nadalje jo je zanimalo, kako 
dolge so te terjatve ter kolikšen je odstotek krajših dolgov. 
 
J. Kogovšek je pojasnila, da je višji odstotek krajših oz. tekočih dolgov. 



 
K. Škufco je zanimalo, kako je lahko kot razlog za neizvedene projekte na področju infrastrukture v 
obrazložitvi navedeno, da služnostne pravice na zemljiščih, na katerih je predvidena gradnja 
kanalizacije, še niso bile pridobljene, saj nekateri lastniki o tem še niso bili obveščeni oz. vprašani. 
 
T. Škrjanca je zanimalo, kolikšni so bili stroški idejne rešitve pri projektu izgradnje knjižnice ter 
kolikšen je bil zamik gradnje. 
 
J. Kogovšek je podala pojasnilo na vprašanje T. Škrjanca, glede knjižnice Grosuplje. 
 
T. Škrjanca je zanimalo, ali zemljišča za izgradnjo krožišča pri Kovinastroju pridobi država ali občina in 
v kakšni vrednosti ter, če ga pridobi država, ali ga pridobi od občine (ter v kolikšnem delu). Nadalje ga 
je zanimalo ali so bila v proračunu pri prihodkih od prodaje premoženja upoštevana omenjena 
sredstva. 
 
J. Kogovšek bo pojasnila na nekatera vprašanja članov NO podala naknadno. 
 
K. Škufca je predlagala, da bo od članov NO zbrala vprašanja, ki se nanašajo na to točko dnevnega 
reda  ter zbrana vprašanja poslala na občinsko upravo. 
 
K. Škufca je predlagala, da se sprejme naslednji sklep: 
 
Člani Nadzornega odbora so soglasno (5 ZA) sprejeli 
SKLEP:  Predsednica NO bo od članov NO zbrala vprašanja, ki se nanašajo na to točko dnevnega 
reda ter jih posredovala na občinsko upravo. 
 
 
 

3. Premoženjska bilanca Ob čine Grosuplje za leto 2006 
 
 
J. Kogovšek je podala uvodno obrazložitev. 
 
K. Škufco je zanimalo, po kateri metodologiji se vrednotijo oz. ocenjujejo sredstva v bilanci 
premoženja. 
 
J. Kogovšek je pojasnila, da so zemljišča vrednotena po delitvenih bilancah. 
 
K. Škufco je zanimalo, kako oz. kdo upravlja s sredstvi na računih KS. 
 
J. Kogovšek je pojasnila, da ima občina omenjena sredstva na računih, z njimi pa upravlja posamezna 
KS. 
 
T. Škrjanca je zanimalo, na kakšen način se dodeljujejo sredstva KS-im. 
 
J. Kogovšek je pojasnila, da KS izdelajo svoje plane, na podlagi teh planov pa jim občina nato dodeli 
sredstva. 
 
Člani Nadzornega odbora so soglasno (5 ZA) sprejeli 
SKLEP:  Predsednica NO bo od članov NO zbrala vprašanja, ki se nanašajo na to točko dnevnega 
reda ter jih posredovala na občinsko upravo. 
 
 
 

4. Poro čilo predsednice NO o vsebini posveta članov nadzornih odborov v Litiji 
 
K. Škufca je podala uvodno obrazložitev. 
 
Nadalje je člane NO seznanila, da bo v kratkem zopet organiziran seminar z naslovom »Delovanje 
nadzornih odborov občin« in dodatno tridnevno izobraževanje za člane nadzornih svetov. 



 
 
 

5. Osnutek poro čila oz. mnenja k prora čunu Ob čine Grosuplje za leti 2007 in 2008 
 
K. Škufca je podala uvodno obrazložitev. Osnutek poročila je prejela tudi ga. Kogovšek. 
 
Pod to točko ni bilo razprave. 
 
K. Škufca je predlagala, da se sprejme naslednji sklep: 
 
Člani Nadzornega odbora so soglasno (5 ZA) sprejeli 
SKLEP:  Osnutek poročila oz. mnenja k proračunu Občine Grosuplje za leti 2007 in 2008, se sprejme v 
predlagani obliki. Občinski upravi se dopusti, da v roku poda morebitni ugovor na poročilo. 
 
 
 

6. Poro čilo glede odseka Cikava – Grosuplje 
 
Nadzorni odbor se je seznanil s poročilom. 
 
Pod to točko ni bilo razprave. 
 
 
 

7. Sklep o podaljšanju roka za izvedbo nadzora oz. pregled dokumentacije in postopka 
pred izvedbo investicije v OŠ Žalna (nepravo časna priprava gradiva) 

 
T. Škrjanec je podal uvodno obrazložitev. 
 
K. Škufca je predlagala, da se sprejme naslednji sklep: 
 
Člani Nadzornega odbora so soglasno (5 ZA) sprejeli 
SKLEP:  Rok za izvedbo nadzora postopka javnega razpisa v primeru OŠ Žalna, ki naj bi ga član NO, 
T. Škrjanec, opravil do konca aprila, se podaljša do nadaljnjega. 
 
 
 

8. Razno 
 
Pod to točko ni bilo razprave. 
 
 
 
3. seja Nadzornega odbora je bila zaključena ob 19:35 uri. 
 
 
 
 
Zapisala: 
Mateja Černič         

       
     OBČINA GROSUPLJE 

                                      NADZORNI ODBOR 
                          Predsednica: Karmen Škufca, l.r. 

 
  


