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Nadzorni odbor  
 

ZAPISNIK 
 

 
12. redna seja Nadzornega odbora v mandatnem obdobju 2010-2014, ki je bila v petek, 13. 
januarja 2012 ob 17.00 uri na Občini Grosuplje, Taborska cesta 2, Grosuplje, pritličje. 
 
PRISOTNI:  Milan Vehovec - predsednik 
   Tamara Kek - podpredsednica 

Tatjana Bavdek – članica (prišla ob 17.35) 
   Violeta Trontelj - članica 
 
 
ODSOTNI:  mag. Andrej Šircelj - član (opravičeno) 
    
    
OSTALI PRISOTNI:  Mateja Duša 
 
 
12. sejo Nadzornega odbora je sklical in vodil predsednik odbora M. Vehovec, ki je uvodoma 
pozdravil vse prisotne, nato pa dal v obravnavo dnevni red. 
 
Člani odbora so soglasno (3 ZA) sprejeli naslednji dnevni red: 
 
 

D N E V N I    R E D: 
 

1. Potrditev zapisnika 11. seje nadzornega odbora  
2. Potrditev predloga za spremembo vrednotenja dela  članov NO in uskladitev 

sejnin z ostalimi sejninami članov delovnih teles Ob činskega sveta Ob čine 
Grosuplje 

3. Določitev datuma za izvršitev nadzora za gospodarjenje z  nepremi čnim in 
premi čnim premoženjem Ob čine Grosuplje – nadzor bo opravil član NO, g. 
Andrej Šircelj 

4. Potrditev kon čnega poro čila o izvršenem nadzoru nad stroški v zvezi s 
poslovanjem pri izdelavi projektne dokumentacije za  razširitev obstoje če 
čistilne naprave za zbiranje in čiščenje odpadnih voda 

5. Pregled ostalih nadzorov 
6. Odločanje o nadzorih 
7. Razno 
 
 

1. Potrditev zapisnika 11. seje nadzornega odbora  
 
Člani Nadzornega odbora so soglasno (3 ZA) sprejeli : 
SKLEP 1 : Zapisnik 11. seje Nadzornega odbora se potrdi.  
 
 
 

2. Potrditev predloga za spremembo vrednotenja dela  članov NO in uskladitev 
sejnin z ostalimi sejninami članov delovnih teles Ob činskega sveta Ob čine 
Grosuplje 
 

Razpravljali so M. Vehovec, T. Kek, V. Trontelj, T. Bavdek. 
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Predlog za spremembo vrednotenja dela članov NO je pripravila podpredsednica T. Kek. Po 
razpravi so člani NO predlog sprejeli s popravkom v petem odstavku, kjer se v stavku »Za 
izvedbo nadzora, ki se opravi za več proračunskih obdobij in zajema pregled vsaj dveh 
poslovnih dogodkov hkrati,…« besedica in zamenja za ali. 
 
Člani Nadzornega odbora so soglasno (4 ZA) sprejeli : 
SKLEP 2:  Predlog za spremembo vrednotenja dela članov NO se sprejme z zgoraj 
navedenim  popravkom. Predlog se pošlje županu in Statutarno pravni komisiji. 
 
 
 

3. Določitev datuma za izvršitev nadzora za gospodarjenje z  nepremi čnim in 
premi čnim premoženjem Ob čine Grosuplje – nadzor bo opravil član NO, g. 
Andrej Šircelj 

 
Razpravljal je M. Vehovec. 
 
M. Vehovec je dejal, da bo verjetno g. Šircelj odstopil kot član NO, zato mora ta nadzor 
prevzeti nekdo drug.  
 
Člani Nadzornega odbora so soglasno (4 ZA) sprejeli : 
SKLEP 3:  Za nadzor nad gospodarjenjem z občinskim nepremičnim in premičnim 
premoženjem se imenuje Milan Vehovec. Nadzor bo potekal od 1. 2. 2012 do 15. 3. 2012 v 
prostorih Občine Grosuplje. Prosimo, da se pripravi vse potrebno za pregled. 
 
 
 

4. Potrditev kon čnega poro čila o izvršenem nadzoru nad stroški v zvezi z 
poslovanjem pri izdelavi projektne dokumentacije za  razširitev obstoje če 
čistilne naprave za zbiranje in čiščenje odpadnih voda 

 
Člani Nadzornega odbora so soglasno (4 ZA) sprejeli : 
SKLEP 4: Končno poročilo o izvršenem nadzoru nad stroški v zvezi z poslovanjem pri 
izdelavi projektne dokumentacije za razširitev obstoječe čistilne naprave za zbiranje in 
čiščenje odpadnih voda, ki ga je pripravil Milan Vehovec, se potrdi.  
 
 
 

5. Pregled ostalih nadzorov 
 
Razpravljala je T. Kek. 
 
T. Kek je dejala, da je že pridobila potrebno dokumentacijo za izvedbo nadzora nad izgradnjo 
fontane v Grosupljem. Prav tako bo v kratkem (do naslednje seje) pripravila poročilo o 
nadzoru lokalnega časopisja Grosupeljski odmevi. 
 
 
 

6. Odločanje o nadzorih 
 
Razpravljali so M. Vehovec, T. Kek, V. Trontelj, T. Bavdek. 
 
Člani Nadzornega odbora so soglasno (4 ZA) sprejeli : 
SKLEP 5 : Izvede se nadzor nad nabavo, porabo in obračunom za šolsko prehrano (kuhinje) 
v osnovni šoli Brinje v Grosupljem, Ljubljanska cesta 40a. Nadzor bo izvajala T. Bavdek. 
Nadzor se bo vršil od 1. 2. 2012 do 15. 3. 2012 v prostorih Občine Grosuplje in sedežu šole. 
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7. Razno 
 
Pod to točko ni bilo razprave. 
 
 
12. seja Nadzornega odbora Občine Grosuplje je bila zaključena ob 18.30. 
 
 
 
Zapisala: 
Mateja Duša 
 
 OBČINA GROSUPLJE 
 NADZORNI ODBOR  
       Predsednik: Milan Vehovec, l. r. 


