
Nadzorni odbor 
 

ZAPISNIK 
 
6. seje Nadzornega odbora v mandatnem obdobju 2010-2014, ki je bila v četrtek, 21. aprila 
2011 ob 19.00 uri v sejni sobi Občine Grosuplje, Taborska cesta 2, Grosuplje,  pritličje. 
 
PRISOTNI:   Milan Vehovec– predsednik 
                     Ksenija Štibernik– podpredsednica 
                     Violeta Trontelj– članica 
 
 
 
ODSOTNI:    mag. Andrej Šircelj – član  
                     Tatjana Bavdek – članica  
 
 
 
OSTALI PRISOTNI: Jelka Kogovšek – vodja Urada za gospodarstvo, finance in družbene 

dejavnosti 
Luka Potokar 

 

6. sejo Nadzornega odbora je sklical in vodil Milan Vehovec, predsednik odbora.  
V uvodu je pozdravil vse prisotne, nato pa dal v obravnavo dnevni red, na katerega ni 
bilo pripomb. 

Člani odbora so soglasno (3 ZA) sprejeli naslednji dnevni red: 
 

DNEVNI RED: 

1. Potrditev zapisnika 5. seje nadzornega odbora 
2. Pregled Zaključnega računa za leto 2010 
3. Predlog Poslovnika NO 
4. Program dela NO 
5. Razno 

 
1. Potrditev zapisnika 5. seje nadzornega odbora 

Člani Nadzornega odbora so s  2  ZA  sprejeli: 

SKLEP: Zapisnik 5. seje Nadzornega odbora se potrdi.  

Obenem Občini predlagajo, da se vabila na seje NO pošilja tudi po e-pošti.  

 

2. Pregled Zaključnega računa za leto 2010 

J. Kogovšek je v tem delu podala pregled zaključnega računa za leto 2010.  

Dejala je, da je Občina Grosuplje imela v letu 2010 približno 14.413.000 evrov prihodkov. 
Večina prihodkov je bilo davčnih (dohodnina, nadomestek od uporabe stavbnih zemljišč), 



med nedavčnih pa so bili najbolj pomembni: komunalni prispevek, prihodek iz premoženja, 
najemnina komunalne infrastrukture, igre na srečo (Kongo), kapitalski prihodki (prodaja 
premoženja) in transferni prihodki. 

K. Štibernik je zanimalo,  koliko denarja dobi občina za otroke do 18. leta. 

J. Kogovšek je obrazložila, da se po formuli izračuna primerna poraba, ki vključuje več 
faktorjev; starostna sestava, ceste itd. Tako se izračuna, koliko sredstev naj bi občina 
potrebovala za delovanje. 

Hkrati je dejala, da so bili odhodki v letu 2010 manjši od odhodkov (14.081.000 eur), lanski 
plan pa je bil realiziran v 78%. Za investicije je bilo namenjenih 33% sredstev, kar je sicer 
manj kot v preteklih letih. Razlog je veliko tekočih stroškov za pretekle investicije ter visoki 
tekoči transferji (socialna pomoč, vrtci, štipendije…) 

V. Trontelj je zanimalo,  ali občina kdaj zahteva vračanje socialnih transferjev. 

J. Kogovšek je dejala, da občina zahteva vračanje socialnih transferjev in v kolikor 
upravičencev premoženje ni likvidno pa po smrti (dediščina). Gre predvsem v primerih 
domov za starostnike, vendar na ta način pridobljena sredstva niso velika. 

M. Vehovca je zanimalo, ali  so tu vključeni tudi Romi. 

J. Kogovšek je odgovorila, da ne, ker za njih plačuje država. V planu pa je sicer sprememba 
pravilnika, ki bo določala, da so občinska in državna pomoč nekompatibilni. 

J. Kogovšek je podala obrazložitev glede investicij. Dejala je, da je bilo največ investicij  
gospodarskih (ceste, kmetijstvo…). Na drugem mestu je  bilo področje komunalnih investicij. 
Od investicij v letu 2010 so bile pomembne še družbene dejavnosti, gasilski domovi ter 
energetske investicije (toplovod na Partizanski cesti in kotlovnica). 

M. Vehovca je zanimalo,  kdo izvaja oddajo toplovoda, oziroma kdo sklepa pogodbe. 

J. Kogovšek je dejala, da pogodbe sklepa komunala. 

V. Trontelj je zanimalo, kako deluje sistem daljinskega ogrevanja oz.  kdo ga financira? 

J. Kogovšek je dejala, da ga  financira  občina. 

V. Trontelj je zanimalo,  ali je bilo za obnove izpeljano  javno naročilo. 

J. Kogovšek, je dejala, da je bilo izvedeno JN ter da ga je izvedlo JKP Grosuplje. Prav tako 
je dejala, da je bilo za urejanje cestne infrastrukture  porabljenih 610.744 eur (občinske 
ceste) in 26.205 eur (državne ceste). Urejal se je tudi promet na  Cikavi (122.000 eur). Prav 
tako teče projekt čistilne naprave.  

V. Trontelj je zanimalo, ali se je urejanje vodometa v krožišču na Cikavi  izvedlo kot   »urbani 
strošek«. 

J. Kogovšek  je dejala, da so v postavki »urbani stroški« všteti stroški arhitekta, delno pa so 
šli stroški izvedbe tudi  pod postavko »komunalna infrastruktura«. 



Prav tako je dejala, da je bila izvedena komasacija kmetijskih zemljišč na Selah, načrtovana 
pa je tudi na Mlačevem. 

 

3. Predlog Poslovnika NO 

Člani odbora so predlagali, da se 2. odstavek 35. člena spremeni tako, da se glasi »Nadzorni 
odbor sprejme letni program nadzora, ki obvezno vsebuje letni nadzor zaključnega računa 
proračuna. V letni program nadzora pa se lahko vključi tudi:«; ostale alineje ostanejo 
nespremenjene.  

Člani nadzornega odbora so soglasno (3 ZA) sprejeli 

SKLEP: Spremeni se 2. odstavek 35. člena Poslovnika nadzornega odbora. 

 

4. Program dela NO 

Zaradi odsotnosti članov se ta točka prestavi na naslednjo sejo. 

 

5. Razno 

Pod to točko ni bilo razprave. 

 

6. seja Nadzornega odbora je bila zaključena ob 21:30. 

 

Zapisal: Luka Potokar                                                         
 

OBČINA GROSUPLJE 
                                                                                             NADZORNI ODBOR 
                                                                                       Predsednik: Milan Vehovec 
 

 

 

 


