
Z A P I S N I K 
 

3. dopisne seje nadzornega odbora, ki se je izvajala od srede, 11.04.2012 od 14.40 ure, do petka, 
13.04.2012 do 8.00 ure preko elektronske pošte. 
 
Sejo je na podlagi 21. člena Poslovnika nadzornega odbora (Uradni list RS, št. 58/11) sklical 
predsednik nadzornega odbora, Milan Vehovec. 
 
Seja se je izvajala preko elektronske pošte. 
 
Člani nadzornega odbora so se morali do petka do 08.00 ure zjutraj opredeliti ZA oz. PROTI 
posameznim točkam dopisne seje. 
 
Člani odbora so se odločali o: 
 

1. Ali ste za osnutek poročila o opravljenem nadzoru nad gospodarjenjem z nepremičnim in 
premičnim premoženjem Občine Grosuplje kot vam je bil posredovan. 

2. Ali ste za sprejem sklepa o nadzoru nad poslovanjem Zdravstvenega doma Grosuplje oz. o 
sklepa, ki se glasi »Za nadzor nad poslovanjem Zdravstvenega doma Grosuplje se imenuje 
Janja Garvas Hočevar (prevzame nadzor od Andreja Širclja). Nadzor bo potekal od 15.4.2012 
do 30.5.2012 v prostorih Občine Grosuplje in Zdravstvenega doma Grosuplje«.  

 
 
K glasovanju na zgoraj opisani način v roku so pristopili vsi člani nadzornega odbora: 
Milan Vehovec, Tamara Kek, mag. Janja Garvas Hočevar, Violeta Trontelj in Tatjana Bavdek – člani 
nadzornega odbora. 
 
Mag. J. Garvas Hočevar je predlagala, da se pri ugotovitvah v prvi besedi zemljišče doda konkretno 
zemljišče, parc.st. seveda v primeru, da gre za eno zemljišče, če poročilo govori o večih zemljiščih pa 
naj se uporabi množinsko oblika. Predlagala je tudi, da se uredi prvo izmed priporočil.  
 
Na podlagi opredeljevanja o predlaganih sklepih so člani nadzornega odbora soglasno (5 ZA) sprejeli 
naslednja: 
SKLEP 1: Osnutek poročila o opravljenem nadzoru nad gospodarjenjem z nepremičnim in premičnim  
     premoženjem Občine Grosuplje se sprejme.  
 
SKLEP 2: Sklep o nadzoru nad poslovanjem Zdravstvenega doma Grosuplje se sprejme; za nadzor   
                nad poslovanjem Zdravstvenega doma Grosuplje se imenuje Janja Garvas Hočevar             
               (prevzame nadzor od Andreja Širclja). Nadzor bo potekal od 15.4.2012 do 30.5.2012 v   
                prostorih Občine Grosuplje in Zdravstvenega doma Grosuplje.  
 
Zapisala: 
mag. Mateja Mušič                              
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