
Nadzorni odbor  
 

ZAPISNIK 
 
 
7. seje Nadzornega odbora v mandatnem obdobju 2006-2010, ki je bila v sredo, 12. decembra 2007 
ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Grosuplje, Taborska cesta 2, Grosuplje, pritličje.  
 
PRISOTNI:  Karmen Škufca – predsednica 
   Tomaž Škrjanec – podpredsednik 

Jožef Polajžer – član  
   Joško Tominec - član 

Mirko Pavić – član 
 
    
OSTALI PRISOTNI: Danica Železnikar – Contura d.o.o. 
   Mateja Černič 
 
 
7. sejo Nadzornega odbora je sklicala in vodila Karmen Škufca, predsednica odbora. Karmen Škufca 
je v uvodu pozdravila vse prisotne ter predlagala, da se točka 5 - Predstavitev osnutka/predloga 
proračuna za leti 2008 in 2009 (ga. Kogovšek) prestavi na naslednjo sejo. Nato je dala v obravnavo 
spremenjeni dnevni red, na katerega ni bilo pripomb.  
 
Člani Nadzornega odbora so soglasno (4 ZA)  sprejeli  naslednji spremenjeni 
 

DNEVNI RED: 
 

1. Potrditev zapisnika 6. redne seje Nadzornega odb ora 
2. Poro čilo o revizijskem pregledu JKP s strani zunanje izv edenke (Contura d.o.o.) glede 

usklajenosti izkazanih terjatev in obveznosti za sr edstva v upravljanju med JKP Grosuplje 
in Ob čino Grosuplje ter o pravilnosti namenske porabe inv esticijskih in izbranih teko čih 
transferjev na podro čju komunalne infrastrukture, ki jih izvaja JKP za l eto 2006 (v prilogi) 

3. Osnutek poro čila o nadzoru izbranih nakupov, prodaj ter menjav p remoženja v prvem 
polletju leta 2007 (ga. Škufca) 

4. Osnutek poro čila o delnem nadzoru nad ZR vrtcev za leto 2006 (g.  Tominec). 
5. Dogovor o delu NO v naslednjem letu (predloga pr ograma dela NO za leto 2008 in ureditev 

vsebin za internetne strani NO) 
6. Razno 
 
 

1. Potrditev zapisnika 6. redne seje Nadzornega odb ora 
 
Pod to točko ni bilo razprave. 
 
Člani Nadzornega odbora so soglasno (4 ZA) sprejeli 
SKLEP:  Zapisnik 6. seje Nadzornega odbora, se potrdi. 
 

2. Poro čilo o revizijskem pregledu JKP s strani zunanje izv edenke (Contura d.o.o.) glede 
usklajenosti izkazanih terjatev in obveznosti za sr edstva v upravljanju med JKP 
Grosuplje in Ob čino Grosuplje ter o pravilnosti namenske porabe inv esticijskih in 
izbranih teko čih transferjev na podro čju komunalne infrastrukture, ki jih izvaja JKP za 
leto 2006 (v prilogi) 

 
K. Škufca in D. Železnikar sta podali uvodno obrazložitev. 
 
M. Pavić je predlagal, da se županu poda predlog oz. priporočilo glede komisije za javna naročila. 
Zanimalo ga je, ali je komisija za javna naročila stalna komisija ali se spreminja od projekta do 
projekta. 
 
D. Železnikar je dejala, da je bilo iz primerov razvidno, da se nekatera imena v komisijah ponavljajo. 
 



D. Železnikar je pojasnila, da sta v letu 2006 imeli dve občini dobiček, in sicer se v tem primeru občini 
pripiše dobiček, v nasprotnem primeru pa se odpiše izguba pri sredstvih v upravljanju. 
 
K. Škufca je predlagala, da se na podlagi poročila o opravljeni reviziji pripravi predlog na občinsko 
upravo. Nadalje je predlagala, da predlog oz. priporočilo pripravi M. Pavić, v katerem bi opozoril na 
razširjeno reprodukcijo, ključi, komisijo za javna naročila ter dinamiko financiranja. 
 
K. Škufca je predlagala, da se sprejme naslednji sklep: 
 
Člani Nadzornega odbora so soglasno (5 ZA) sprejeli 
SKLEP:  Priporočilo o opravljeni reviziji Javnega komunalnega podjetja pripravi član nadzornega 
odbora, M. Pavić. 
 

3. Osnutek poro čila o nadzoru izbranih nakupov, prodaj ter menjav p remoženja v prvem 
polletju leta 2007 (ga. Škufca) 

 
K. Škufca je podala uvodno obrazložitev. 
 
M. Pavić je dejal, da so nakupi, prodaje ter menjave nezakonite, če zanje niso bile opravljene cenitve, 
za katere zakon to zahteva. 
 
K. Škufca je predlagala, da se končno poročilo o nadzoru izbranih nakupov, prodaj ter menjav 
premoženja pripravi pri obravnavi omenjenih nakupov, prodaj ter menjav drugega polletja leta 2007. 
 

4. Osnutek poro čila o delnem nadzoru nad ZR vrtcev za leto 2006 (g.  Tominec). 
 
J. Tominec je podal uvodno obrazložitev. Nadalje je predlagal, da se izvede anketa zadovoljstva 
staršev glede kakovosti izvajanja varstva otrok. 
 
K. Škufca je dejala, da so tovrstne ankete dosegljive na internetu, saj je Računsko sodišče presojalo 
kakovost vrtcev v lanskem letu. 
 
K. Škufca je predlagala, da se sprejme naslednji sklep: 
 
Člani Nadzornega odbora so s 4 ZA, 0 PROTI sprejeli 
SKLEP:  Osnutek poročila o delnem nadzoru nad ZR vrtcev za leto 2006 (g. Tominec), se sprejme v 
predlagani obliki. 
 

5.  Dogovor o delu NO v naslednjem letu (predloga p rograma dela NO za leto 2008 in 
ureditev vsebin za internetne strani NO)  

 
K. Škufca je podala uvodno obrazložitev. Dejala je, da športne ter kulturne organizacije še niso bile 
pregledane. Predlagala je, da bi bil program dela NO bolj specifičen, uredila naj bi se tudi internetna 
stran NO, katera bi lahko vsebovala sklepe sej, zapisnike, končna poročila NO. Preko omenjene 
internetne strani bi lahko občani podajali pobude ipd. 
 
K. Škufca je predlagala, da vsebino v elektronski obliki za internetno stran NO pripravi član NO, T. 
Škerjanec. 
 

6.  Razno 
 
K. Škufca je dejala, da pravilnik NO ne definira določenih stvari, ki pa jih definirajo pravilniki drugih 
občin. Predlagala je, da se pravilnik NO primerja s pravilniki NO drugih občin. 
 
7. seja Nadzornega odbora je bila zaključena ob 18:40 uri. 
 
Zapisala:        OBČINA GROSUPLJE 
Mateja Černič                      NADZORNI ODBOR 
                          Predsednica: Karmen Škufca, l.r.                     
   


