
Nadzorni odbor  
 

ZAPISNIK 
 
 
5. seje Nadzornega odbora v mandatnem obdobju 2006-2010, ki je bila v sredo, 19. septembra 2007 
ob 16.00 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 
   Mateja Černič 
 
 
5. 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 4. redne seje Nadzornega odb ora 
2. Odlok o spremembi Odloka o prora čunu Ob čine Grosuplje za leto 2007 in Osnutek 

spremembe prora čuna Ob čine za leto 2008 
3. Polletno poro čilo o premoženjskem stanju ob čine januar do junij za leto 2007 
4. Poro čilo o pregledu krajevne skupnosti Škocjan 
5. Pregled ZR javnega komunalnega podjetja Grosuplj e in ZR vrtcev 
6. Razno 
 
 

1. Potrditev zapisnika 4. redne seje Nadzornega odb ora 
 
Pod to točko ni bilo razprave. 
 
Člani Nadzornega odbora so soglasno (3 ZA) sprejeli 
SKLEP:  Zapisnik 4. seje Nadzornega odbora, se potrdi. 
 
 

2. Odlok o spremembi Odloka o prora čunu Ob čine Grosuplje za leto 2007 in Osnutek 
spremembe prora čuna Ob čine za leto 2008 

 
J. Kogovšek je podala uvodno obrazložitev. 
 
K. Škufco je zanimalo ali se postavke, ki se nanašajo na zbiranje in ravnanje z odpadki in se z 
rebalansom proračuna za leto 2007 zelo povečujejo, nanašajo na JKPG. 
  
J. Kogovšek je pojasnila, da so to transferi JKPG. 
 
K. Škufco je zanimalo zakaj NO ni prejel osnutka sprememb proračuna občine za leto 2008. 
 
ga. Kogovšek je pojasnila, da je bilo le nekaj manjših sprememb. 
 



K. Škufca je dejala, da bi bilo bolj smiselno, da se pripravi proračun realen že na začetku leta, saj so 
bile določene zadeve znane že v začetku leta (ne šele sedaj ob pripravi rebalansa) in je NO opozoril 
na nerealnost proračuna. 
 
K. Škufco je zanimalo, zakaj je postavka zadolžitev ostala enaka, kljub temu da se je postavka za 
zadrževalnik Bičje zmanjšala skoraj na 0. 
 
J. Kogovšek je pojasnila, da je zadolževanje ostalo enako na račun gradnje šole. Kredit je še vedno 
namenski in je namenjen za gradnjo šole. 
 
K. Škufca je dejala, da bi bilo to smiselno spremeniti tudi v odloku, saj je v njem navedeno, da se 
kredit črpa za gradnjo šole in zadrževalnik Bičje. Nadalje je dejala, da se močno povečuje postavka za 
nakupe zemljišč, medtem ko se investicije na področju infrastrukture večinoma ukinjajo ali prestavljajo 
v naslednja leta, torej namerava občina kupovati zemljišča, za katere se ne ve, kdaj bodo potrebna, če 
sploh bodo potrebna, kar se ji zdi sporno. 
 
J. Kogovšek je pojasnila, da so pri zemljiščih prisotna špekuliranja ljudi. 
 
K. Škufca je predlagala, da se sestavi program pridobitve nepremičnin oz. zemljišč. 
 
K. Škufca je predlagala, da se sprejme naslednji sklep: 
 
Člani Nadzornega odbora so soglasno (4 ZA) sprejeli 
SKLEP:  Predsednica NO bo od članov NO zbrala vprašanja, ki se nanašajo na to točko dnevnega 
reda ter jih posredovala na občinsko upravo oz. ga. Kogovškovi, ki bo posredovala dodatne 
obrazložitve in odgovore. 
 
 

3. Polletno poro čilo o premoženjskem stanju ob čine januar do junij za leto 2007 in pregled 
stanja zadolženosti ob čine v letu 2007. 

 
K. Škufca je podala uvodno obrazložitev, ker je ga. Kogovšek predčasno zapustila sejo zaradi 
udeležbe na drugem odboru. Točko dnevnega reda bo odbor po potrebi ponovno obravnaval na 
naslednji seji. 
 
K. Škufca je predlagala, da eden izmed članov pregleda pogodbe, ki se nanašajo na spremembe v 
premoženjskem stanju občine in postopke cenitev (le pogodbe z večjimi zneski). 
 
Člani Nadzornega odbora so soglasno (4 ZA) sprejeli 
SKLEP:  Nadzorni odbor izvede nadzor nad nakupi, prodajami ter menjavami premoženja v lasti 
občine, za kar se zadolži predsednica NO, K. Škufca. Ugotovitve bo podala v obliki osnutka poročila 
na eni izmed naslednjih sej. 
 
 

4. Poro čilo o pregledu krajevne skupnosti Škocjan 
 
J. Polajžer  je podal uvodno obrazložitev. 
 
K. Škufca je predlagala, da se sprejme naslednji sklep: 
 
Člani Nadzornega odbora so soglasno (4 ZA) sprejeli 
SKLEP:  Osnutek poročila o pregledu krajevne skupnosti Škocjan, se sprejme v predlagani obliki. 
Poročilo bo član NO, J. Polajžer posredoval predsedniku KS Škocjan, g. Krašovcu, ta pa ima 15-
dnevni rok za morebitne pripombe. 
 
 

5. Pregled ZR javnega komunalnega podjetja Grosuplj e in ZR vrtcev 
 
K. Škufca je podala uvodno obrazložitev.  Nadalje je predlagala, da se ga. Danici Železnikar posreduje 
dokumentacija JKPGja, na podlagi katere bo opravila revizijo dela poslovanja JKPGja. 



 
K. Škufca je predlagala, da se sprejme naslednji sklep: 
 
Člani Nadzornega odbora so soglasno (5 ZA) sprejeli 
SKLEP:  NO izbere ga. Danico Železnikar kot zunanjo izvedenko, da pregleda del poslovanja JKPGja 
in sestavi poročilo, ki ga bo posredovala v doglednem času. Predsednica NO, K. Škufca ji bo 
posredovala revidirano poročilo JKPGja. 
 
M. Pavić je dejal, da bo potrebno opraviti primerjave cen komunalnih storitev z drugimi občinami. 
 
J. Tominec je dejal, da se je potrebno fokusirati na investicije, lahko pa se pregleda tudi javna naročila. 
 
K. Škufca je povedala, da je NO prejel pisno pobudo s strani svetniške skupine SD, da se pregleda 
poslovanje VVZ Kekec (predvsem izbor izvajalcev, pogodbeno delo, študentsko delo in pogodbe o 
poslovodenju). NO ni prejel zahtevanega gradiva, t.j. zaključnega računa VVZ Kekec, za leto 2006 od 
občinske uprave. 
 
K. Škufca je predlagala, da se sprejme naslednji sklep: 
 
Člani Nadzornega odbora so soglasno (5 ZA) sprejeli 
SKLEP:  Nadzorni odbor izvede nadzor nad poslovanjem VVZ Kekec, za kar se zadolži člana NO, J. 
Tominca, ki bo sam pridobil ustrezno gradivo na VVZ Kekec. Ugotovitve bo podal v obliki osnutka 
poročila na eni izmed naslednjih sej.  
 

6. Razno 
 
T. Škrjanec je člane seznanil s telefonskim pogovorom D. Hočevarja, katerega je zanimalo, iz česa je 
občina sfinancirala kiparske delavnice. Ob sprejemanju proračuna za leto 2007 so namreč svetniki 
izglasovali amandma, s katerim so sredstva z omenjene postavke prenesli na druge namene. 
 
J. Kogovšek naj posreduje članu NO, J. Tomincu proračun občine Grosuplje za leti 2007 in 2008. 
 
 
 
5. seja Nadzornega odbora je bila zaključena ob 17:40 uri. 
 
 
Zapisala:        OBČINA GROSUPLJE 
Mateja Černič                      NADZORNI ODBOR 
                          Predsednica: Karmen Škufca, l.r.                     
   


