
Nadzorni odbor 
 

ZAPISNIK 
 

 
1. redne seje Nadzornega odbora v mandatnem obdobju 2010-2014, ki je bila v četrtek, 13. 
januarja 2011 ob 17.00 uri na Občini Grosuplje, Taborska cesta 2, Grosuplje, V. nadstropje. 
 
PRISOTNI:                 Milan Vehovec – predsednik 
       Ksenija Štibernik - podpredsednica   
       Tatjana Bavdek – članica 
       Violeta Trontelj - članica 
     
            
ODSOTNI:     mag. Andrej Šircelj – član (opravičeno) 
    
                                               
OSTALI PRISOTNI:    dr. Peter Verlič - župan 

Mitja Pleterski - v.d. direktor občinske uprave 
Barbara Kosec 

 
1. sejo Nadzornega odbora je sklical župan občine Grosuplje, dr. Peter Verlič, ki je uvodoma 
pozdravil vse prisotne, nato pa dal v obravnavo dnevni red. Člani odbora so soglasno (4  ZA) 
sprejeli naslednji dnevni red: 
 
 

D N E V N I    R E D : 
  

1. Konstituiranje Nadzornega odbora občine Grosuplje 
2. Razno 

 
1. Konstituiranje Nadzornega odbora občine Grosuplje 

 
Uvodno besedo je podal župan, dr. Peter Verlič, ki je prisotne člane pozval k predlaganju 
kandidatov za predsednika Nadzornega odbora. Ksenjia Štibernik je za predsednika 
predlagala Milana Vehovca. Tatjana Bavdek pa je za podpredsednico predlagala Ksenjo 
Štibernik.  
 
 
Člani Nadzornega odbora so glasovali o predsedniku in podpredsedniku nadzornega odbora 
in soglasno (3 ZA) sprejeli: 
SKLEP: Za predsednika Nadzornega odbora v mandatnem obdobju 2010-2014 se imenuje 
Milan Vehovec. 
SKLEP: Za podpredsednico Nadzornega odbora v mandatnem obdobju 2010-2014 se 
imenuje Ksenija Štibernik. 
 
 

2.  Razno  
 
Uvodno besedo je podal Milan Vehovec.  
 
Člani Nadzornega odbora so razpravljali o načinu dela Nadzornega odbora.  
 
Dr. Peter Verlič je predlagal, da nadzorni odbor opravi revizijo in pregled poslovanja časopisa  
Grosupeljski odmevi.  



Violeta Trontelj je predlagala, da bi pristojni za informacijsko podporo na občini pripravili 
nadgraditev programa, ki bo omogočal vpogled v prerazporeditve proračuna znotraj 
zakonsko določenih omejitev, ki jih ima župan.  
 
Župan se je strinjal s podanim predlogom. Povedal je, da je tudi že sam izpostavil težave 
zaradi onemogočenega vpogleda v vmesne prerazporeditve znotraj proračuna občine. 
 
Ob zaključku seje Nadzornega odbora je M. Vehovec dejal, da je namen nadzornega odbora 
pomagati občinski upravi pri njenem delovanju. 
 
Pri tej točki dnevnega reda ni bilo sprejetega nobenega sklepa. 
 
 
 
1. seja Nadzornega odbora Občine Grosuplje je bila zaključena ob 17.50. 
 
Zapisala: 
Barbara Kosec 
 

OBČINA GROSUPLJE 
 NADZORNI ODBOR  
       Predsednik: Milan Vehovec, l. r. 
 
 


