
Občina Grosuplje 
Nadzorni odbor  
 
 
 

Z A P I S N I K 
 
8. redne seje Nadzornega odbora v mandatnem obdobju 2006-2010, ki je bila v torek, 12. 
februarja ob 17.00 uri na Občini Grosuplje, Taborska cesta 2, Grosuplje, V. nadstropje. 
 
PRISOTNI:                 Karmen Škufca – predsednica 
                  Tomaž Škrjanec – podpredsednik 
                  Jože Polajžer – član 
 
ODSOTNI:                     Joško Tominec – član 
                                       Mirko Pavić - član   
 

         OSTALI PRISOTNI:    Jelka Kogovšek – vodja Urada za gospodarstvo, družbene dejavnosti 
in finance 

                                       Nina Štrus 
 
8. sejo Nadzornega odbora je sklicala in vodila predsednica Odbora Karmen Škufca, ki je 
uvodoma pozdravila vse prisotne, nato pa dala v obravnavo dnevni red, na katerega ni bilo 
pripomb.  
 
Zaradi napačnega zapisnika, ki je bil posredovan z gradivom, bo Nadzorni odbor na naslednji 
seji sprejemal zapisnik prejšnje, 7. redne seje in zapisnik 8. seje. 
 
Člani Nadzornega odbora so soglasno ( 3 ZA) sprejeli  naslednji spremenjeni 
 
 
D N E V N I   R E D: 
 
1. Osnutek rebalansa prora čuna za leto 2008 in Osnutek prora čuna za leto 2009 
2. Spremembe premoženja v drugem polletju leta 2007  (nakupi, prodaje, menjave 

premoženja in zadolževanje ob čine) 
3. Program dela NO za leto 2008 
4. Razno 
 
 
1. Osnutek rebalansa prora čuna za leto 2008 in Osnutek prora čuna za leto 2009 
 
K. Škufca je predlagala, da preidejo na vprašanja, saj so člani proračun že pregledali sami. 
Opozorila je, da sta proračuna za leto 2008 in 2009 neusklajena po stanju sredstev na dan 
31.12.2008 in 1.1.2009, kot je bilo že opozorjeno s strani NO v poročilu pri obravnavi 
lanskoletnega proračuna.  
 
J. Kogovšek je pojasnila, da so se posvetovali tudi z drugimi občinami in da je način dela tak 
kot doslej. Znesek, ki je neusklajen, predstavlja oceno, kolikor sredstev naj bi bilo prenesenih 
iz tekočega leta v prihodnje leto. 
 
K. Škufca je zanimalo, ali so sredstva iz splošnega dela proračuna (na računu) posledica 
zadolžitve, ki je nastala novembra 2007. Vprašala je, kako se črpajo sredstva kredita in kako 
se obračunavajo obresti. 
 



J. Kogovšek je pojasnila, da so sredstva na tekočih računih in da je občina vzela kredit za 10 
let.  
 
K. Škufca je opozorila, da za postavko 0514005 Turistični znaki in kažipoti ni obrazložitve, 
prav tako je ni tudi za postavko »Občinski turistični informacijski center« in »Dnevno varstvo 
DSO«. 
 
J. Kogovšek je pojasnila, da se postavka »Dnevno varstvo DSO« nanaša na sofinanciranje 
za dnevno varstvo starejših občanov, ni pa pojasnila zakaj je namenjena. Pojasnilo o 
namenu in pravilnosti konta bo posredovala na naslednji seji.  
 
K. Škufca je predlagala, da se pri določenih postavkah bolj natančno opredelijo sredstva, ter 
predlagala, da v prihodnje to storijo tudi pri NRP-jih. 
 
J. Kogovšek je pojasnila, da se sredstva bolj natančno opredelijo čez leto, medtem ko na 
začetku leta sestavijo samo osnutek. Opravili so nov način priprave Načrta razvojnega 
programa, kjer so se tabele popravile. Dejala je, da če gre za projekt, se lahko sredstva bolj 
natančno opredelijo.   
 
 
2. Spremembe premoženja v drugem polletju leta 2007  (nakupi, prodaje, menjave in 

zadolževanje) 
 
J. Kogovšek je podala uvodno obrazložitev. 
 
K. Škufca je zanimalo, kaj zajemata zadnja dva zneska o stanju zadolžitve Občine Grosuplje 
na dan 31.12.2007.  
 
J. Kogovšek je pojasnila, da se predzadnji znesek nanaša na vzdrževanje vrtca Žalna in na 
OŠ Ilova Gora. Zadnji znesek pa se nanaša na Zadrževalnik Bičje in šolo Žalna.  
 
Člani Nadzornega odbora so soglasno (3 ZA) sprejeli  
SKLEP: Nadzorni odbor bo opravil nadzor nad spremembami v premoženju Občine 
Grosuplje v drugem polletju leta 2007, za kar pooblašča predsednico Karmen Škufca, ki bo 
pripravila in predstavila osnutek poročila na eni izmed naslednjih sej. 
 
 
3. Program dela NO za leto 2008 
 
K. Škufca je podala uvodno obrazložitev. 
 
Člani Nadzornega odbora so soglasno (3 ZA) sprejeli  
SKLEP: Nadzorni odbor sprejeme Program dela NO za leto 2008 v predlagani obliki.  
 
 
4. Razno 
 
T. Škrjanca je zanimalo na koga se lahko obrne v zvezi z objavo gradiv NO na internetni 
strani Občine Grosuplje.  
 
K. Škufca je predlagala, da pripravijo vso dokumentacijo (zapisnike, poročila, program dela 
NO) ter tako pripravljeno dokumentacijo dodajo na spletno stran NO.  
 
J. Kogovšek je pojasnila, da se lahko obrnejo na go. Matejo Mušič. 
 



K. Škufca je predlagala J. Kogovšek, da občinska uprava čim prej pripravi in posreduje NO-u 
zaključni račun proračuna za leto 2007, saj je v preteklem letu prihajalo do težav zaradi 
zamude. Ker se bo nadzor proračuna opravljal v več delih, ni potrebno čakati na 
premoženjsko bilanco, saj se le-ta lahko nadzira posebej oz. naknadno. 
 
 
8. seja Odbora za družbene dejavnosti je bila zaključena ob 18.10 uri.  
 
 
Zapisala: 
Nina Štrus 
 

OBČINA GROSUPLJE 
NADZORNI ODBOR  
Predsednica: Karmen Škufca, l. r. 


