
Nadzorni odbor  
 

ZAPISNIK 
 
8. seje Nadzornega odbora v mandatnem obdobju 2010-2014, ki je bila v četrtek, 23. junija 
2011 ob 19.00 uri v sejni sobi Občine Grosuplje, Taborska cesta 2, Grosuplje,  pritličje. 
 
PRISOTNI:   Milan Vehovec– predsednik 
                     Ksenija Štibernik– podpredsednica 
                     Violeta Trontelj– članica 
                      Tatjana Bavdek – članica  
 
 
 
NEOPRAVIČENO ODSOTNI:  mag. Andrej Šircelj – član  
  
 
OSTALI PRISOTNI: Luka Potokar 

 
 
8. sejo Nadzornega odbora je sklical in vodil Milan Vehovec, predsednik odbora.  
V uvodu je pozdravil vse prisotne, nato pa dal v obravnavo dnevni red, na katerega ni bilo 
pripomb. 
 

Člani Nadzornega odbora so soglasno (4 ZA) sprejeli naslednji dnevni red:  

 

DNEVNI RED: 

1. Potrditev zapisnika 7. seje nadzornega odbora 
2. Odločanje o nadzoru 
3. Dopolnitev poslovnika NO na predlog ob činske uprave 
4. Sprejem letnega programa dela NO za leto 2011 in  vrednotenje nadzorov 
5. Obravnava pritožbe Ivana Bu čarja 
6. Predlog spremembe statuta 
7. Razno 

 
 
1. Potrditev zapisnika 7. seje Nadzornega odbora 
 
Člani Nadzornega odbora so soglasno (4 ZA) sprejeli : 
SKLEP 1 : Zapisnik 7. seje Nadzornega odbora se potrdi. 
 
 
 
 
 
  



2. Odločanje o nadzoru 

Člani Nadzornega odbora so soglasno (4 ZA) sprejeli : 
SKLEP 2A: T. Bavdek prevzame nadzor nad poslovanjem KS Šmarje v letu 2010/2011 v 
času od 01.07. do 15.09.2011. Nadzor se bo opravljal v prostorih občine in sedeža KS. 
 
Člani Nadzornega odbora so soglasno (4 ZA) sprejeli : 
SKLEP 2B:  M. Vehovec prevzame nadzor nad stroški v zvezi s poslovanjem pri izdelavi 
projektne dokumentacije za razširitev obstoječe čistilne naprave za zbiranje in čiščenje 
odpadnih voda v letu 2005-2010. Nadzor bo potekal od 01.06.2011 do 15.09.2011 v 
prostorih Občine Grosuplje. 
 
Člani Nadzornega odbora so soglasno (4 ZA) sprejeli : 
SKLEP 3C : A. Šircelj prevzame nadzor nad poslovanjem Zdravstvenega doma Grosuplje, s 
poudarkom na dajanju v najem poslovnih prostorov. Nadzor bo potekal v prostorih občine in 
zdravstvenega doma v času od 01.07.2011 do 15.09.2011. Nadzor se bo opravljal v 
prostorih občine in prostorih zdravstvenega doma. 
 

3. Dopolnitev poslovnika NO na predlog ob činske uprave 

Člani Nadzornega odbora so soglasno (4 ZA) sprejeli : 
SKLEP 3:  Pri 46. členu poslovnika se črtata zadnje dva odstavka. 
 
4. Sprejem letnega programa dela NO za leto 2011 in  vrednotenje nadzorov  
 
V. Trontelj je pripravila predlog letnega programa dela NO za leto 2011 in vrednotenje 
nadzorov. 

Člani Nadzornega odbora so soglasno (4 ZA) sprejeli : 
SKLEP 4:  Predstavniki Nadzornega odbora so  na podlagi 11. 12. In 13. člena poslovnika o 
delu nadzornega odbora na svoji 8. redni seji  dne, 23. 06. 2011, sprejeli program dela za 
mandatno leto 2011. 
 
5. Obravnava pritožbe Ivana Bu čarja  

Člani Nadzornega odbora so soglasno (4 ZA) sprejeli : 
SKLEP 5:  Pri pritožni g. Bučarja je ugotovljeno, da ni nesmotrne porabe občinskih sredstev, 
Občini Grosuplje pa se predlaga, da k problemu pristopi in ga celovito reši. S tem bo 
pomagala Mlačevemu in g. Bučarju. O tem sklepu se z uradnim obvestilom obvesti g. 
Bučarja. 
 
 
6. Predlog spremembe Statuta 

Člani Nadzornega odbora so soglasno (4 ZA) sprejeli : 
SKLEP:  43. člen statuta: predlagamo, da se v 2. odstavku doda »6. stopnjo izobrazbe, 
eden od članov mora imeti izkušnje na pravnem in eden na finančno-računovodskem 
področju. Pri imenovanju nove zasedbe NO je potrebno zagotoviti kontinuiteto – vsaj 1 član 
mora biti ponovno imenovan.« 



45. člen statuta: 1. odstavek se spremeni, tako da se glasi: »Nadzorni odbor sprejme letni 
program dela, ki lahko vsebuje letni nadzor zaključnega računa proračuna. Nadzorni odbor 
letni načrt predloži županu in občinskemu svetu v mesecu decembru.«    
45. člen statuta: črta se 3. odstavek. 
48. člen statuta: občinska uprava ta člen uskladi z uradnim tolmačenjem »javnosti dela«. 
45. in 48. člen statuta je potrebno uskladiti z zakonodajo, 43 člen pa se po predlogu NO 
spremeni za boljše delovanje. 
 
7. Razno 
 
V. Trontelj je dejala, da naj občina priskrbi vezane verzije statuta in poslovnika v A5 
formatu.  
 
M. Vehovec je predlagal, da se gradiva NO objavijo na spletni strani Občine Grosuplje 
 

8. seja Nadzornega odbora je bila zaključena ob 20:20. 

 

Zapisal: Luka Potokar                                                         
 
 

     
 
 
OBČINA GROSUPLJE 

                                                                                             NADZORNI ODBOR 
                                                                                       Predsednik: Mil an Vehovec 
 

 

 

 


