
Nadzorni odbor 
 

ZAPISNIK 
 
 
2. seje Nadzornega odbora v mandatnem obdobju 2006-2010, ki je bila v četrtek, 22. marca 2007 ob 
18.00 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: Janez Lesjak – župan 

Jelka Kogovšek – vodja Urada za gospodarstvo, finance in družbene     
dejavnosti 

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

DNEVNI RED: 
 

1. Potrditev zapisnika 1. seje Nadzornega odbora 
2. Predlog letnega programa dela Nadzornega odbora 
3. Predlog proračuna občine Grosuplje za leto 2007 in 2008 
4. Razno 
 
 

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

2. Predlog letnega programa dela Nadzornega odbora 
 
 
K. Škufca je podala uvodno obrazložitev. Opozorila je, da je potrebno zaključni račun občine Grosuplje 
čim prej pregledati, saj je potrebno poročilo o zaključnem računu oddati do konca junija 2007, prav 
tako pa tudi opraviti pregled nad razpolaganjem s premoženjem občine, ki se opravlja polletno.  
 
Predlagala je, da se natančen časovni razpored nadzora in podrobnejša razdelitev nalog s sklepi 
določi na naslednji seji. 
 
Nadalje je predlagala, da: 

- zaključni račun knjižnice Grosuplje, pregledata K. Škufca in J. Polajžer, 
- zaključni račun krajevnih skupnosti, pregledata J. Jereb in J. Polajžer, 
- zaključni račun Zdravstvenega doma in glasbene šole Grosuplje, pregleda M. Pavić, 
- zaključni račun vrtcev, pregledata M. Pavić in T. Škrjanec 
- zaključni račun osnovnih šol, pregledata J. Jereb in K. Škufca 
- zaključni račun športnih organizacij in kulturnih društev, pregledata T. Škrjanec in M. Pavič 



- zaključni račun proračuna občine in razpolaganje s premoženjem občine, pregledata K. 
Škufca in T. Škrjanec 

 
J. Kogovšek je pojasnila, da je zaključni račun potrebno oddati do konca marca, do konca aprila pa 
bilanco premoženja občine. V preteklih letih je bila praksa, da se je nadzor začel, ko je bila 
dokumentacija v celoti pripravljena. 
 
K. Škufca je dejala, da je prejela pobudo svetnika OS, D. Hočevarja, za pregled dokumentacije in 
izvedenega postopka javnega naročanja za OŠ Žalna. Pobuda se utemeljuje z navedbo, da je 
dejanski znesek izvedbe mnogo višji od začetne ocene investicije. Predlagala je, da se pregleda delo 
projektantov in proces ponudb. 
 
J. Polajžer je predlagal, da se članom odbora o omenjeni pobudi, poda gradivo v pisni obliki. 
 
J. Lesjak je podal pojasnilo na omenjeno pobudo. 
 
J. Polajžer je predlagal, da svetnik OS, D. Hočevar, poda pobudo v pisni obliki. 
 
J. Lesjak je pojasnil, da pisna oblika pobude ni potrebna. 
 
M. Pavić je predlagal, da se na sejo odbora predloži dokumentacija ter se na seji NO pregleda razpis 
javnega natečaja in zakonske podlage. 
 
K. Škufca je predlagala, da poda Nadzorni odbor pobudo občinskemu svetu, da občinski upravi naloži 
nalogo priprave popisa nepremičnega premoženja. 
 
J. Kogovšek je pojasnila, da so težave pri popisu zemljišč. 
 
J. Lesjak je pojasnil, da trenutno nima rešenih zemljišč nobena občina, da pa obstajajo evidence, ki 
niso popolne. 
 
K. Škufca je pojasnila, da je ob nadzoru razpolaganja s premoženjem občine nujno imeti dostop vsaj 
do teh nepopolnih evidenc, saj je v nasprotnem primeru težko presojati smotrnost razpolaganja z 
nepremičnim premoženjem občine. 
 
J. Lesjak je zagotovil, da bodo ob nadzoru te evidence na razpolago. 
 
K. Škufca je dejala, da je prejela pobudo občanov KS Škocjan, da se pregleda delo njihovih članov in 
njihovih ožjih sorodnikov, saj naj bi se gradbena dela v KS Škocjan, večkrat oddajala le članom KS in 
njihovim ožjim sorodnikom. 
 
J. Polajžer je predlagal, da KS Škocjan poda pisno obrazložitev na ta očitek. 
 
K. Škufca je dejala, da je prejela še eno pobudo svetnikov OS, da se pregleda delo na odcepu 
Grosuplje – Cikava ter preveri ali so bila občinska sredstva za omenjeni odcep potrebna. 
 
J. Lesjak je pojasnil, da je vozni del odcepa državen, vse ostalo pa je breme lokalne skupnosti. 
Omenjena pobuda je bila obrazložena že v prejšnjem mandatu. Občinski svet je s sklepom potrdil 
proračunska sredstva, namenjena za to zadevo in se z zadevo strinjal. 
 
K. Škufca je predlagala, da se sprejmejo naslednji sklepi: 
 
Člani Nadzornega odbora so soglasno (5 ZA) sprejeli 
SKLEP: Predlog letnega programa dela Nadzornega odbora, se sprejme v predlagani obliki. 
 
Člani Nadzornega odbora so soglasno (5 ZA) sprejeli 
SKLEP: Nadzorni odbor izvede nadzor postopka javnega natečaja in javnega razpisa v primeru OŠ 
Žalna, ki ga do konca aprila opravi član NO, T. Škrjanec, svoje ugotovitve pa bo podal na eni izmed 
naslednjih sej NO. 
 



Člani Nadzornega odbora so soglasno (5 ZA) sprejeli 
SKLEP: Poslovanje KS Škocjan se posebej pregleda ob obravnavi zaključnega računa. 
 
Člani Nadzornega odbora so s 4 ZA, 1 PROTI sprejeli 
SKLEP: Občinska uprava naj poda izvleček iz proračuna in obrazložitev postavke, iz katere so bila 
črpana sredstva za dela na odcepu Grosuplje – Cikava. 
 
 

3. Predlog proračuna občine Grosuplje za leto 2007 in 2008 
 
 
J. Kogovšek in J. Lesjak sta podala uvodno obrazložitev. 
 
K. Škufca je predlagala, da se sprejme naslednji sklep: 
 
Člani Nadzornega odbora so soglasno (5 ZA) sprejeli 
SKLEP: Predsednica Nadzornega odbora, K. Škufca, bo do naslednje seje pisno podala predloge in 
priporočila k proračunu občine Grosuplje. 
 
 

4. Razno 
 
 
K. Škufca je dejala, da se je potrebno na seminar Posvet združenja občin, prijaviti, zato naj ji 
zainteresirani potrdijo svojo udeležbo. 
 
Seminarja se bo udeležila le predsednica Nadzornega odbora, K. Škufca. 
 
 
 
 
2. seja Nadzornega odbora je bila zaključena ob 20:40 uri. 
 
 
 
 
Zapisala: 
Mateja Černič         

       
     OBČINA GROSUPLJE 

                                      NADZORNI ODBOR 
                          Predsednica: Karmen Škufca, l.r. 

 
  


