Nadzorni odbor
ZAPISNIK

4. seje Nadzornega odbora v mandatnem obdobju 2006-2010, ki je bila v ponedeljek, 11. junija 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
Jožica Jereb - članica

ODSOTNI:

Mirko Pavić – član (opravičeno)

OSTALI PRISOTNI:

Jelka Kogovšek – vodja Urada za gospodarstvo, finance in družbene
dejavnosti
Mateja Černič

4. 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 3. redne seje Nadzornega odbora
2. Zaključni račun Občine Grosuplje in premoženjska bilanca s krajevnimi skupnostmi za leto
2006
3. Osnutek poročila o pregledu dokumentacije in postopka v zvezi z izgradnjo OŠ Žalna
4. Končno poročilo oz. mnenje k proračunu Občine Grosuplje za leti 2007 in 2008
5. Razno

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

2. Zaključni račun Občine Grosuplje in premoženjska bilanca s krajevnimi skupnostmi za
leto 2006
K. Škufca je dejala, da je vrtcem ostalo kar nekaj sredstev iz proračuna, zato jo je zanimalo, ali so
transferi za naslednje leto zato kaj manjši.
J. Kogovšek je pojasnila, da sredstva ostanejo vrtcem, in sicer se prekalkulirajo pri določitvi nove cene
vrtca.
K. Škufco je zanimalo, ali je kdo od članov Nadzornega odbora pripravljen pregledati zaključni račun in
poslovanje KS Škocjan.
J. Jereb je seznanila člane odbora, da bo iz Nadzornega odbora izstopila.
K. Škufca je predlagala, da se sprejme naslednji sklep:

Člani Nadzornega odbora so soglasno (4 ZA) sprejeli
SKLEP: Opravi se delni nadzor zaključnega računa in poslovanje KS Škocjan. Nadzor bo opravil član
Nadzornega odbora, J. Polajžer.

3. Osnutek poročila o pregledu dokumentacije in postopka v zvezi z izgradnjo OŠ Žalna
T. Škrjanec je podal uvodno obrazložitev.
K. Škufco je zanimalo glede projekcije otrok.
J. Kogovšek je podala pojasnilo glede projekcije otrok.
K. Škufco je zanimalo, ali ministrstvo pri sofinanciranju upošteva novo kalkulacijo cene.
J. Kogovšek je pojasnila, da ministrstvo ne upošteva nove kalkulacije.
Člani Nadzornega odbora so soglasno (4 ZA) sprejeli
SKLEP: Osnutek poročila o pregledu dokumentacije in postopka v zvezi z izgradnjo OŠ Žalna, se
prekategorizira v končno poročilo (glede na to, da ga. Kogovšek nanj nima pripomb) ter se potrdi v
predlagani obliki.

4. Končno poročilo oz. mnenje k proračunu Občine Grosuplje za leti 2007 in 2008
K. Škufca je podala uvodno obrazložitev.
Pod to točko ni bilo razprave.
K. Škufca je predlagala, da se sprejme naslednji sklep:
Člani Nadzornega odbora so soglasno (4 ZA) sprejeli
SKLEP: Poročilo oz. mnenje k proračunu Občine Grosuplje za leti 2007 in 2008, se sprejme v
predlagani obliki.

5. Razno
Člani NO so se seznanili z odgovori na vprašanja, ki so jih podali na 3. redni seje NO.
K. Škufco je zanimalo, koliko sredstev je NO že porabil ter koliko jih je še ostalo. Nadalje jo je
zanimalo, ali je potrebno za revizorja izpeljati javni razpis.
J. Kogovšek je pojasnila, da za vrednost do 1.000.000,00 SIT ni potrebno izpeljati javnega razpisa.
Podatek o sredstvih NO bo posredovala naknadno.
K. Škufca je dejala, da naj občinske službe Nadzornemu odboru priskrbijo zaključne račune vrtcev in
zaključni račun Javnega komunalnega podjetja Grosuplje, vse za leto 2006.
K. Škufca je seznanila člane NO, da bo potekalo izobraževanje »Vloga NO občin pri preverjanju
postopka oddaje javnih naročil«.
4. seja Nadzornega odbora je bila zaključena ob 18:30 uri.

Zapisala:
Mateja Černič

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

