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Nadzorni odbor 
 

ZAPISNIK 
 

 
22. redna seja Nadzornega odbora v mandatnem obdobju 2010-2014, ki je bila v sredo, 27. 
februarja 2013 ob 18.00 uri na Občini Grosuplje, Taborska cesta 2, Grosuplje, pritličje. 
 
PRISOTNI:  Milan Vehovec – predsednik 
   Gregor Zver – podpresednik 
   Violeta Trontelj – članica 

Janja Garvas Hočevar – članica 
Tatjana Bavdek – članica 
 

ODSOTNI:  / 
 
OSTALI PRISOTNI: / 
 
22. 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 (5 ZA) sprejeli naslednji dnevni red: 
 
 

D N E V N I    R E D: 
 

1. Potrditev zapisnika 21. seje nadzornega odbora  
2. Potrditev končnega poročila o nadzoru poslovanja Zdravstvenega doma 

Grosuplje 
3. Potrditev končnega poročila nadzora nad gospodarjenjem z objekti v lasti 

Občine Grosuplje in prostori, ki so v najemu 
4. Obravnava letnega poročila o delu NO za leto 2012 
5. Obravnava dopisa – zadeva Prijatelj, Žalna 45 
6. Razno 
 

 

1. Potrditev zapisnika 21. seje nadzornega odbora  
 
Člani Nadzornega odbora so soglasno (5 ZA) sprejeli: 
SKLEP 1: Zapisnik 21. seje Nadzornega odbora se potrdi. 
 
 

2. Potrditev končnega poročila o nadzoru poslovanja Zdravstvenega doma 
Grosuplje 

 
Razpravljali so M. Vehovec, V. Trontelj, J. G. Hočevar, G. Zver, T. Bavdek. 
 
Člani Nadzornega odbora so soglasno (5 ZA) sprejeli: 
SKLEP 2: Končno poročilo o nadzoru poslovanja Zdravstvenega doma Grosuplje, ki ga je 
pripravila J. G. Hočevar, se potrdi. 
 
 

3. Potrditev končnega poročila nad gospodarjenjem z objekti v lasti Občine 
Grosuplje in prostori, ki so v najemu 

 
Razpravljali so M. Vehovec, V. Trontelj, J. G. Hočevar, G. Zver, T. Bavdek. 
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Člani Nadzornega odbora so soglasno (5 ZA) sprejeli: 
SKLEP 3: Končno poročilo nadzora nad gospodarjenjem z objekti v lasti Občine Grosuplje in 
prostori, ki so v najemu, ki ga je pripravil Milan Vehovec, se potrdi.  
 
 

4. Obravnava letnega poročila o delu NO za leto 2012 
 

Razpravljali so M. Vehovec, V. Trontelj, J. G. Hočevar, G. Zver, T. Bavdek. 
 
Člani Nadzornega odbora so soglasno (5 ZA) sprejeli: 
SKLEP 4: Letno poročilo o delu NO za leto 2012 se potrdi.  
 
 

5. Obravnava dopisa – zadeva Prijatelj, Žalna 45 
 
Razpravljali so M. Vehovec, V. Trontelj, J. G. Hočevar, G. Zver, T. Bavdek. 
 
Člani Nadzornega odbora so soglasno (5 ZA) sprejeli: 
SKLEP 5: Na dopis g. Prijatelja se poda odgovor, da navedena problematika ni v pristojnosti 

NO Občine Grosuplje. Na probleme uzurpacij zemljišč in nespoštovanja mej je NO Občine 

Grosuplje opozoril že v končnem poročilu o opravljenem nadzoru nad gospodarjenjem nad 

občinskim premičnim in nepremičnim premoženjem. 

 
Člani Nadzornega odbora so soglasno (5 ZA) sprejeli: 
SKLEP 6: Na podlagi opravljenega nadzora nad gospodarjenjem nad občinskim premičnim 
in nepremičnim premoženjem, prosimo Občino Grosuplje za spisek uzurpiranih zemljišč v 
lasti Občine Grosuplje. 
 
 

6. Razno 
 
V. Trontelj posreduje podatek, da je v Uradnem lilstu RS, št. 12/13, z dne 07.02.2013, 
objavljeno uradno prečiščeno besedilo Zakona o javnem naročanju – ZJN-2, vključno z 
zadnjo spremembo tega zakona »Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem 
naročanju – ZJN-2D (Uradni list RS, št. 90/12 z dne 30. 11. 2012).« 

Razpravljali so M. Vehovec, V. Trontelj, J. G. Hočevar, G. Zver, T. Bavdek, glede seznanitve 
z novelo zakona ZJN-2D, ki zahteva:  
»Pred spremembo pogodbe, ki pomeni spremembo predmeta pogodbe, vključno s 
spremembo obsega predmeta naročanja, ali povečanje cene ali vrednosti pogodbe, mora 
naročnik pridobiti soglasje svojega nadzornega organa, če tega nima, pa soglasje vlade, 
razen če se pogodba spreminja na podlagi 3. ali 5. točke prvega odstavka tega člena, zaradi 
regulacije cen, v skladu s predpisom, ki ureja načine valorizacije denarnih obveznosti v 
večletnih pogodbah javnega sektorja, ali zaradi odpiranja konkurence pri izvajanju okvirnega 
sporazuma ali oddaje posameznega naročila na podlagi okvirnega sporazuma ali če je 
vrednost sprememb nižja od 10.000 eurov brez DDV ali če vrednost sprememb predstavlja 
manj kot 5 % vrednosti prvotnega naročila. Naročnik pa mora pridobiti soglasje, če bi skupna 
vrednost te in predhodnih sprememb znašala 10.000 eurov brez DDV oziroma 5 % vrednosti 
prvotnega naročila. Naročnik mora v predlogu za izdajo soglasja navesti razloge za 
spremembo pogodbe in jih utemeljiti.« 
 
21. seja Nadzornega odbora Občine Grosuplje je bila zaključena ob 18.45. 
 
Zapisala: 
Mateja Duša 
 OBČINA GROSUPLJE 
 NADZORNI ODBOR  
       Predsednik: Milan Vehovec, l. r. 


