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Nadzorni odbor 
 

ZAPISNIK 
 

 
31. redna seja Nadzornega odbora v mandatnem obdobju 2010-2014, ki je bila v četrtek, 24. 
aprila 2014 ob 18.00 uri na Občini Grosuplje, Taborska cesta 2, Grosuplje, pritličje. 
 
PRISOTNI:  Milan Vehovec – predsednik 
   Tatjana Bavdek – članica 

Jelka Lakner – članica 
 

ODSOTNI:  Matjaž Pirc – podpredsednik (opravičeno odsoten) 
Janja Garvas Hočevar – članica (opravičeno odsotna) 

 
 
OSTALI PRISOTNI: Jelka Kogovšek, vodja Urada za finance, gospodarstvo in družbene dejavnosti 

Mateja Duša 
 
31. sejo Nadzornega odbora je sklical in vodil predsednik odbora M. Vehovec, ki je uvodoma 
pozdravil vse prisotne, nato pa dal v obravnavo dnevni red. 
 
Člani odbora so soglasno (3 ZA) sprejeli naslednji dnevni red: 
 
 

D N E V N I    R E D: 
 

1. Potrditev zapisnika 30. seje nadzornega odbora  
2. Obravnava zaključnega računa za leto 2013 
3. Razno 
 

 

 

 

1. Potrditev zapisnika 30. seje nadzornega odbora  
 
Člani Nadzornega odbora so soglasno (3 ZA) sprejeli: 
SKLEP 1: Zapisnik 30. seje Nadzornega odbora se potrdi. 
 
 
 

2. Obravnava zaključnega računa za leto 2013 
 
Razpravljali so M. Vehovec, T. Bavdek, J. Lakner, J. Kogovšek. 
 
Člani NO so J. Kogovšek zastavili vprašanja v zvezi s postavkami in sredstvi prikazanimi v 
zaključnem računu za leto 2013. J. Kogovšek je pojasnila vprašanja, med katerimi so bila  
tudi:  
- cesta v romsko naselje – investicija je bila lani zaključena, kakšnih posebnih problemov ni 
bilo, sedaj v garancijskih rokih se odpravljajo še nekatere napake, 80 % stroškov je pokrila 
država,  
- projekt centralno čistilne naprave – projekt poteka po terminskih planih, 1. faza bo končana 
v juniju, cel projekt pa se zaključuje 30. septembra 2014, 
- nakup apartmaja v Kranjski gori – namenjen je za občane, oddaja se po ekonomskih 
cenah, sredstava za nakup so bila iz naslova prodaje dveh apartmajev (Červar, Novi Grad) 
ter nekaj od prihodkov od oddajanja v najem v Čatežu, 
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- terjatve do kupcev  (iz kakšnega naslova in zakaj niso plačane) – pri večini teh terjatvah gre 
za račune, ki so prispeli decembra in še niso zapadli v plačilo, ostali že zapadli računi pa so v 
postopkih. 
J. Kogovšek je pojasnila tudi vprašanja v zvezi s prihodki Občine ter postavkami: udeležbe 
na dobičku, povračila materialnih stroškov, nadurno delo, izdatki za blago in storitve, 
investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnja javne 
razsvetljave, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, itd.  
 
Člani Nadzornega odbora so soglasno (3 ZA) sprejeli: 
SKLEP 2: NO je obravnaval zaključni račun Občine Grosuplje za leto 2013 in daje pozitivno 
mnenje k računu. 
 
 

3. Razno 
 
Pod to točko sta članici NO T. Bavdek in J. Lakner zastavili še nekaj vprašanj J. Kogovšek v 
zvezi z obračunavanjem plač v ZKD. 
 
 
31. seja Nadzornega odbora Občine Grosuplje je bila zaključena ob 20.30. 
 
 
 
Zapisala: 
Mateja Duša 
 OBČINA GROSUPLJE 
 NADZORNI ODBOR  
       Predsednik: Milan Vehovec, l. r. 


