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Nadzorni odbor  
 

ZAPISNIK 
 

 
3. redna seja Nadzornega odbora v mandatnem obdobju 2010-2014, ki je bila v sredo, 16. 
februarja 2011 ob 19.00 uri na Občini Grosuplje, Taborska cesta 2, Grosuplje, pritličje. 
 
PRISOTNI:  Milan Vehovec - predsednik 
   Ksenija Štibernik - podpredsednica   
   mag. Andrej Šircelj - član  
   Violeta Trontelj - članica 
 
 
ODSOTNI:  Tatjana Bavdek - članica (opravičeno) 
    
    
OSTALI PRISOTNI:  Mitja Pleterski, v.d. direktor občinske uprave,  

Stane Stopar, vodja Urada za komunalno infrastrukturo   
Mateja Duša 

 
Seje nadzornega odbora se je udeležil tudi Rado Lavrih, ki se je predstavil kot »javnost«, 
sicer pa predstavnik spletnega multimedijskega portala Grosuplje.info.  
 
M. Vehovec je dejal, da R. Lavrih seje ne more spremljati, ker ni javna. Dejal je še, da se je 
za pravno tolmačenje glede javnosti sej nadzornega obrnil na pravno službo za to področje 
pri Službi Vlade RS za lokalno samoupravo in lokalni razvoj, ki so pojasnili, da seje 
nadzornega odbora niso javne.  
 
Nadzorni odbor je nato v nadaljevanju glede na tolmačenje 48. člena Statuta občine 
Grosuplje ter 19., 20. in 22. člena Poslovnika o delu nadzornega odbora Občine Grosuplje 
ter na podlagi pravnega tolmačenja Službe vlade RS za lokalno samoupravo in lokalni razvoj 
sklenil, da g. Lavrih ne more spremljati seje. 
 
3. sejo Nadzornega odbora je sklical in vodil predsednik odbora M. Vehovec, ki je uvodoma 
pozdravil vse prisotne, nato pa dal v obravnavo dnevni red. 
 
M. Vehovec je predlagal, da se na dnevni red uvrsti nova točka »Soglasje NO občini za 
odstop od javnega naročila izgradnje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih 
komunikacij v občini Grosuplje« kot 2. točka dnevnega reda. 
 
Člani odbora so soglasno (4 ZA) sprejeli naslednji spremenjeni dnevni red: 
 
 

D N E V N I    R E D: 
 

1. Potrditev zapisnika 2. seje nadzornega odbora 
2. Soglasje NO ob čini za odstop od javnega naro čila izgradnje odprtega 

širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini Grosuplje 
3. Poročilo o nepremi čninah, ki so v lasti ob čine in njihovem statusu 
4. Priprava letnega programa dela NO (za leto 2011)  
5. Dogovor o na činu izvedbe revizije poslovanja lokalnega časopisja 

Grosupeljski odmevi 
6. Razno 
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1. Potrditev zapisnika 2. seje nadzornega odbora 

 
Razpravljal je M. Vehovec. 
 
M. Vehovec je imel pripombo na 3. točko zapisnika. Dejal je, da se v naslovu te točke 
popravi letnico 2010 v 2011. 
 
Člani Nadzornega odbora so soglasno (4 ZA) sprejeli : 
SKLEP : Zapisnik 2. seje Nadzornega odbora se potrdi. 
 
 

2. Soglasje NO ob čini za odstop od javnega naro čila izgradnje odprtega 
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini Grosuplje 
 

S. Stopar je podal uvodno obrazložitev. Pojasnil je okoliščine, zaradi katerih se  odstopa od 
izvedbe javnega naročila za »Izgradnjo odprtih širokopasovnih omrežij v lokalni skupnosti na 
tistih območjih, kjer širokopasovno omrežje še ni zgrajeno in kjer ni tržnega ekonomskega 
(komercialnega) interesa za gradnjo tega omrežja v Občini Grosuplje«.  Dejal je, da se je 
Občina Grosuplje za sofinanciranje zgoraj omenjenega javnega naročila prijavila na razpis za 
pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR. Občina Grosuplje 
sredstev na predmetnem javnem razpisu ni prejela (nepopolna ponudba), ker je bil odložni 
pogoj za oddajo predmetnega javnega naročila  - Občina se je morala na razpis prijaviti z že 
izbranim izvajalcem del, vendar zaradi pritožb izvajalcev Občina ni mogla v roku dopolniti 
svoje ponudbe (nepopolna vloga). Občina zato, v skladu z 80. členom petega odstavka ZJN-
2, zaradi razloga nezagotovljenih sredstev za izvedbo tega javnega naročila, odstopa od 
njegove izvedbe.  
 
Razpravljal je A. Šircelj.  
 
A. Širclja je zanimalo, če  so v tem primeru tudi kakšne finančne posledice za občino.  
 
S. Stopar je dejal, da finančnih posledic za občino ni. 
 
Člani Nadzornega odbora  so s 3 ZA sprejeli : 
 
SKLEP : Nadzorni odbor Občine Grosuplje soglaša z odstopom od izvedbe javnega naročila 
po 80. členu petega odstavka ZJN-2 za: »Izgradnjo odprtih širokopasovnih omrežij v lokalni 
skupnosti na tistih območjih, kjer širokopasovno omrežje še ni zgrajeno in kjer ni tržnega 
ekonomskega (komercialnega) interesa za gradnjo tega omrežja v Občini Grosuplje«, št. 
javnega naročila JR-10/006, objavljenega na portalu javnih naročil dne 1. 10. 2010, št. 
objave JN9373/2010. Člani Nadzornega odbora apelirajo na občinsko upravo, da se 
»projekt« v zvezi z izgradnjo širokopasovnih omrežij v bodoče intenzivno spremlja (morebitni 
novi razpisi) in čimprej realizira. Člani NO tudi pričakujejo povratne informacije (tako 
pozitivne kot negativne) v zvezi s to zadevo. Obenem tudi apelirajo, v kolikor je to mogoče, 
da se že izbranemu izvajalcu del ne odpove pogodba (javno naročilo) in se ga »zadrži« za 
naslednji razpis, ravno zaradi neponovitve iste napake. 
 
 

3. Poročilo o nepremi čninah, ki so v lasti ob čine in njihovem statusu 
 

M. Pleterski je predsedniku NO predložil seznam javnih zavodov, ki delujejo v okviru občine 
Grosuplje, ne pa tudi javnih podjetij, kot je v zahtevano v zapisniku 2. seje NO. Nadzorni 
odbor zato predlaga dopolnitev teh podatkov. 
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V zvezi s poročilom o nepremičninah je M. Pleterski pojasnil, da gre za zelo obširen seznam, 
katerega bi oz. bodo članom NO poslali po e-pošti. V nadaljevanju je bilo tudi dogovorjeno, 
da se članom NO omogoči dostop do PISA (gesla za dostop), kjer so razvidne vse parcele.  
 
 
Priprava letnega programa dela NO (za leto 2011) 

 
Člani nadzornega odbora so razpravljali o tem, da letni program dela NO ni možno pripraviti 
brez Poslovnika NO in popolnega spiska vseh zavodov in javnih podjetij, ki delujejo v okviru 
občine Grosuplje.  
 
Člani Nadzornega odbora so soglasno (4 ZA) sprejeli : 
SKLEP:  Uprava Občine Grosuplje naj predloži dopolnjen seznam vseh javnih zavodov in 
javnih podjetij, ki delujejo v okviru občine Grosuplje ter Poslovnik Nadzornega odbora en 
teden pred 4. sejo Nadzornega odbora. 
 
 

4. Dogovor o na činu izvedbe revizije poslovanja lokalnega časopisja 
Grosupeljski odmevi 

 
Člani NO so razpravljali o načinu izvedbe revizije ter o tem, kdo izmed članov NO bo pripravil 
poročilo na to temo.  
 
Člani Nadzornega odbora so soglasno (4 ZA) sprejeli : 
SKLEP:  Nadzorni odbor bo izvršil revizijo časopisa Grosupeljski odmevi na predlog župana 
dr. P. Verliča in pobudo ter željo urednika Jožeta Mikliča, v kateri bo pregledano finančno 
poslovanje, oddaja del ter gospodarnost. Poročilo bo pripravila K. Štibernik. 
 
 

5. Razno 
 
Uvodno besedo je podal M. Vehovec, ki je člane seznanil z gradivom, ki se nanaša na 
naloge in funkcije NO. Omenjeno gradivo bodo člani NO prejeli po e-pošti.  
 
3. seja Nadzornega odbora Občine Grosuplje je bila zaključena ob 21.00. 
 
Zapisala: 
Mateja Duša 
 

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


