
NADZORNI ODBOR 
OBČINE GROSUPLJE 
 

Z A P I S N I K 
 

1. korespondenčne seje nadzornega odbora, ki je bila izvedena v ponedeljek, 02. julija 2007 z 
začetkom ob 11. uri in zaključkom ob 24h. 
 
PRISOTNI: Karmen Škufca – predsednica 
  Tomaž Škrjanec – podpredsednik 
  Jožefa Jereb – članica 
  Jožef Polajžer – član 
   
Korespondenčna seja nadzornega odbora je potekala v ponedeljek, 02.07.2007. Že na predhodni 3. in 
4. redni seji nadzornega odbora smo obravnavali zaključni račun proračuna občine Grosuplje in 
končna poročila, nismo pa glasovali o mnenju, ker nadzor še ni bil v celoti izveden (manjkajoče 
poročilo o pregledu poslovanja KS Škocjan). Ker v vmesnem času kljub prizadevanjem člana Jožefa 
Polajžerja ni bilo mogoče zaključiti nadzora nad KS Škocjan, je predsednica Karmen Škufca sklicala 
korespondenčno sejo, saj so bili člani mnenja, da pregled te krajevne skupnosti ne bo vplival na samo 
mnenje k zaključnemu računu za leto 2006. 
 
Predsednica je predlagala, da se glasuje o naslednjem sklepu: 
»Nadzorni odbor izreka POZITIVNO MNENJE k zaklju čnemu ra čunu ob čine Grosuplje za leto 
2006 s pripombami, ki so navedene v poro čilih, ki so sestavni del tega mnenja . Člane 
nadzornega odbora je poklicala po telefonu in poslala vsebino po elektronski pošti, vsak član pa se je 
opredelil ZA , PROTI ali se vzdržal sprejema takšnega sklepa. 
 
Na podlagi telefonskega opredeljevanja so se vsi dosegljivi člani nadzornega odbora (razen g. Paviča) 
izrekli ZA sprejem takšnega sklepa, in sicer: 

1. Karmen Škufca ob 11.00 ZA, 
2. Tomaž Škrjanec ob 11.15 ZA, 
3. Jožefa Jereb ob 12.07 ZA, 
4. Jožef Polajžer ob 16.11 ZA. 

 
Tako je nadzorni odbor soglasno (4 ZA) sprejel  
 
SKLEP : Nadzorni odbor izreka POZITIVNO MNENJE k zaklju čnemu ra čunu ob čine Grosuplje za 
leto 2006 s pripombami, ki so navedene v poro čilih, ki so sestavni del tega mnenja . 
 
Korespondenčna seja je bila zaključena 02.07.2007 ob 24.00 uri. 
 
G. Pavič se je opredelil ZA po elektronski pošti šele naslednjega dne zjutraj, ko je bila seja že 
zaključena, zato njegovega glasu v mnenju nismo upoštevali. 
 
Zapisala: 
Mag. Karmen Škufca, 
Predsednica nadzornega odbora 
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