
Nadzorni odbor  
 

ZAPISNIK 
 
 
6. seje Nadzornega odbora v mandatnem obdobju 2006-2010, ki je bila v sredo, 17. oktobra 2007 ob 
17.30 uri v sejni sobi Občine Grosuplje, Taborska cesta 2, Grosuplje, pritličje.  
 
PRISOTNI:  Karmen Škufca – predsednica 
   Tomaž Škrjanec – podpredsednik 

Jožef Polajžer – član  
   Jožko Tominec - član 

Mirko Pavić – član 
 
    
OSTALI PRISOTNI: Jelka Kogovšek – vodja Urada za gospodarstvo, finance in družbene     

Dejavnosti 
Danica Železnikar – Contura d.o.o. 

   Mateja Černič 
 
 
6. 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 (3 ZA)  sprejeli  naslednji spremenjeni 
 

DNEVNI RED: 
 

1. Potrditev zapisnika 5. redne seje Nadzornega odb ora 
2. Natančnejša opredelitev nadzora dela poslovanja javnega k omunalnega podjetja Grosuplje 

(dogovor z ga. Železnikar) 
3. Polletno poro čilo o premoženjskem stanju ob čine januar do junij za leto 2007 ter stanje 

zadolženosti ob čine (to čka s prejšnje seje, ki ni bila obravnavana zaradi o dsotnosti ga. 
Kogovšek) 

4. Sprejeti rebalans za leto 2007 in spremembe pror ačuna za leto 2008 (gradivo je pripravila 
ga. Kogovšek) 

5. Vprašanja v zvezi s pregledom ZR vrtcev (g. Tomi nec) 
6. Kon čno poro čilo o pregledu krajevne skupnosti Škocjan 
7. Razno 
 
 

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

2. Natančnejša opredelitev nadzora dela poslovanja javnega k omunalnega podjetja 
Grosuplje (dogovor z D. Železnikar) 

 
D. Železnikar je podala uvodno obrazložitev. Predlagala je, da se pregleda transfere JKP-ja ter kako je 
evidentirana gospodarska infrastruktura. 
 
K. Škufca je predlagala, da se pregled JKP Grosuplje opravi za leto 2006. 
 
K. Škufca je predlagala, da se sprejme naslednji sklep: 
 



 
Člani Nadzornega odbora so soglasno (5 ZA) sprejeli 
SKLEP:  Opravi se nadzor dela poslovanja javnega komunalnega podjetja Grosuplje za leto 2006. D. 
Železnikar bo pripravila pogodbo, v kateri bo natančno opredelila, da se v Javnem komunalnem 
podjetju Grosuplje d.o.o. pregleda tekoče in investicijske transfere ter evidenco infrastrukture. O 
nadzoru se obvesti tudi Urad za komunalno infrastrukturo občine Grosuplje. Pri nadzoru bo s strani 
NO sodelovala predsednica K. Škufca. 
 
 

3. Polletno poro čilo o premoženjskem stanju ob čine januar do junij za leto 2007 ter stanje 
zadolženosti ob čine (to čka s prejšnje seje, ki ni bila obravnavana zaradi o dsotnosti ga. 
Kogovšek) 

 
J. Kogovšek je podala uvodno obrazložitev. 
 
K. Škufco je zanimalo, kolikšen je odstotek zadolženosti občine Grosuplje glede na kvoto, ki jo občina 
lahko izkoristi. 
 
J. Kogovšek je pojasnila, da bo občina Grosuplje kmalu dosegla kvoto, ki jo lahko izkoristi. Pojasnila je 
tudi, da so vsi krediti sklenjeni na dolgi rok, trenutno vsi na 10 let in da so namenski za investicije. 
 
 

4. Sprejeti rebalans za leto 2007 in spremembe pror ačuna za leto 2008  
 

J. Kogovšek je podala uvodno obrazložitev. 
 
K. Škufca je opozorila, da v spremembah proračuna za leto 2008 ni bilo popravljeno stanje sredstev 
na dan 31.12.2007 in ni bilo usklajeno s sprejetim rebalansom za leto 2007. 
 
J. Kogovšek je pojasnila, da so v spremembah proračuna za leto 2008 spremenili le nekaj postavk in 
posledično NRP, ki so potrebne zaradi izvedbe razpisov in pogodb, vse ostale spremembe pa bodo 
vključene v predlogu proračuna za leti 2008 in 2009, ki se že pripravlja. 
 
 

5. Vprašanja v zvezi s pregledom ZR vrtcev (g. Tomi nec) 
 
J. Tominec je podal uvodno obrazložitev o pregledu poslovanja vrtcev. Pojasnil je, da je veliko 
študentskega dela ter da študentsko delo opravljajo študentke pedagoške akademije. Podjemne 
pogodbe pa so sklenjene z osebami za delo v kuhinji.  
 
Pod to točko ni bilo razprave. 
 
 

6. Kon čno poro čilo o pregledu Krajevne skupnosti Škocjan 
 
K. Škufca je podala uvodno obrazložitev. 
 
K. Škufca je predlagala, da se sprejme naslednji sklep: 
 
Člani Nadzornega odbora so soglasno (4 ZA) sprejeli 
SKLEP:  Poročilo o pregledu krajevne skupnosti Škocjan, se sprejme v predlagani obliki. Poročilo je 
član NO, J. Polajžer posredoval predsedniku KS Škocjan, g. Krašovcu, ta pa v 15-dnevnem roku za 
morebitne pripombe ni podal pripomb. 
 
 

7. Razno 
 
J. Polajžer je dejal, da niso bili posredovani odgovori na vprašanja  s prejšnje seje, in sicer iz česa so 
bile financirane kiparske delavnice ter primerjave cen komunalnih storitev med občinami. 
 



K. Škufca je pojasnila, da so bile kiparske delavnice financirane iz privatnih sredstev, razen kipa, ki ga 
je financiralo JKP.  
 
6. seja Nadzornega odbora je bila zaključena ob 19:00 uri. 
 
 
Zapisala:        OBČINA GROSUPLJE 
Mateja Černič                      NADZORNI ODBOR 
                          Predsednica: Karmen Škufca, l.r.                     
   


