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Nadzorni odbor 
 

ZAPISNIK 
 

 
17. redna seja Nadzornega odbora v mandatnem obdobju 2010-2014, ki je bila v četrtek, 30. 
avgusta 2012 ob 17.30 uri na Občini Grosuplje, Taborska cesta 2, Grosuplje, pritličje. 
 
PRISOTNI:  Milan Vehovec – predsednik 
   Violeta Trontelj – članica 

Tatjana Bavdek – članica  
 
 
ODSOTNI:  Tamara Kek – podpredsednica 

Janja Garvas Hočevar – članica (opravičeno) 
 
    
OSTALI PRISOTNI: Mateja Duša 
 
 
17. 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 16. seje nadzornega odbora  
2. Obravnava dokončnega poročila nad izplačili osebnih dohodkov in drugih 

prejemkov v občinski upravi Občine Grosuplje 
3. Obravnava osnutka poročila o nadzoru izgradnje Fontane v križišču na 

Adamičevi cesti v Grosupljem 
4. Obravnava osnutka poročila o nadzoru nad nabavo, porabo in obračunom 

šolske prehrane v OŠ Brinje 
5. Obravnava osnutka poročila o nadzoru poslovanja Zdravstvenega doma 

Grosuplje (za katerega je po odhodu A. Širclja zadolžena J. Hočevar) 
6. Obravnava neimenovanja zunanjega izvedenca za nadzor Vzgojno 

varstvenega zavoda Kekec Grosuplje in nepravilne procedure Občine 
Grosuplje pri imenovanju le-tega 

7. Razno 
 

 

1. Potrditev zapisnika 16. seje nadzornega odbora  
 
Člani Nadzornega odbora so soglasno (3 ZA) sprejeli: 
SKLEP 1: Zapisnik 16. seje Nadzornega odbora se potrdi. 
 
 

2. Obravnava dokončnega poročila nad izplačili osebnih dohodkov in drugih 
prejemkov v občinski upravi Občine Grosuplje 
 

Razpravljali so M. Vehovec, T. Bavdek, V. Trontelj. 
 
Člani Nadzornega odbora so soglasno (3 ZA) sprejeli: 
SKLEP 2: Obravnava dokončnega poročila nad izplačili osebnih dohodkov in drugih 
prejemkov v občinski upravi Občine Grosuplje se zaradi prepoznega odzivnega poročila 
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občine Grosuplje (prejetega 24. 7. 2012) prestavi na naslednjo sejo, do katere bo V. Trontelj 
pripravila dokončno poročilo. 
 
 

3. Obravnava osnutka poročila o nadzoru izgradnje Fontane v križišču na 
Adamičevi cesti v Grosupljem 

 
Točka se prestavi na naslednjo sejo zaradi odsotnosti članice NO Tamare Kek. 
 
 

4. Obravnava osnutka poročila o nadzoru nad nabavo, porabo in obračunom 
šolske prehrane v OŠ Brinje 

 
Razpravljali so M. Vehovec, T. Bavdek, V. Trontelj. 
 
Člani Nadzornega odbora so soglasno (3 ZA) sprejeli: 
SKLEP 3: Osnutek poročila o nadzoru nad nabavo, porabo in obračunom šolske prehrane v 
OŠ Brinje, ki ga je pripravila Tatjana Bavdek, se potrdi. Osnutek poročila se pošlje 
nadzorovani osebi. 
 
 

5. Obravnava osnutka poročila o nadzoru poslovanja Zdravstvenega doma 
Grosuplje (za katerega je po odhodu A. Širclja zadolžena J. Hočevar) 

 
Točka se prestavi na naslednjo sejo zaradi odsotnosti članice NO Janje Garvas Hočevar. 
 
 

6. Obravnava neimenovanja zunanjega izvedenca za nadzor Vzgojno varstvenega 
zavoda Kekec Grosuplje in nepravilne procedure Občine Grosuplje pri 
imenovanju le-tega 

 
Razpravljali so M. Vehovec, T. Bavdek, V. Trontelj. 
 
Člani Nadzornega odbora so soglasno (3 ZA) sprejeli: 
SKLEP 4: Nadzorni odbor Občinskemu svetu ponovno predlaga v izvršitev sklep NO iz 
zapisnika 14. seje z dne 26. 4. 2012, pod zap. št. 2, o imenovanju izvajalca za nadzor nad 
poslovanjem VVZ Kekec Grosuplje, kar do te seje še ni bilo realizirano oziroma še nismo 
prejeli pravnega tolmačenja. 
 
Obrazložitev: 
Ker občina vztraja, da mora imenovanje zunanjega izvedenca predlagati KVIAZ, smo gospe Mateji 
Mušič posredovali dne 14. 6. 2012 naslednje sporočilo:  

»44. člen Poslovnika NO določa rok za potrditev na občini in rok za sklenitev pogodbe, citiramo: 
»Posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko opravi izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje 
občinski svet. Pogodbo z izvedencem sklene župan v roku 15 dni od imenovanja.« 

Pogoje za nadzor določa Nadzorni odbor in ne Občinski svet ali kdo drug. Izvajalca izbere in predlaga 
Nadzorni odbor, Občinski svet pa ga potrdi. V kolikor smatrate, da je kaj drugače, mi posredujte 
pravno tolmačenje.  

Na Občinski svet je bilo potrebno poslati samo izbrano ponudbo in nič drugega, ker predsednik NO 
določa, kaj se da v javnost in kaj ne; vse ostalo pa je interno za Nadzorni odbor in ne za Občinski svet. 
Občina ima dolžnost arhivirati listine Nadzornega odbora, za kar so bile občini tudi dostavljene.« 

Ker pa do danes zadeva še ni bila realizirana in tudi nismo prejeli pravnega tolmačenja, smo sprejeli 
zgornji sklep. 
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7. Razno 
 
Razpravljali so M. Vehovec, T. Bavdek, V. Trontelj. 
 
M. Vehovec je opozoril, da na spletni strani Občine Grosuplje oz. na strani Nadzornega 
odbora še vedno niso objavljena zbrana najpogostejša vprašanja in odgovori o delovanju 
Nadzornega odbora, ki jih je pripravilo Ministrstvo za pravosodje in javno upravo, Služba za 
lokalno samoupravo in so bila občini Grosuplje posredovana po e-pošti dne 14. 6. 2012 z 
navodilom, da se posredujejo tudi županu in občinskim svetnikom.  
Ponovno prosimo, da se to nemudoma realizira. 
 
 
Člani Nadzornega odbora so soglasno (3 ZA) sprejeli: 
SKLEP 5: Občina Grosuplje naj poišče najcenejšo možnost (interni ali zunanji izvajalec), da 
vse člane NO izobrazi na uporabi  aplikacije PISO  (Prostorski informacijski sistem občin), v 
obliki krajšega oz. popoldanskega seminarja. 
 
17. seja Nadzornega odbora Občine Grosuplje je bila zaključena ob 19.00. 
 
 
Zapisala: 
Mateja Duša 
 OBČINA GROSUPLJE 
 NADZORNI ODBOR  
       Predsednik: Milan Vehovec, l. r. 


