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Nadzorni odbor 
 

ZAPISNIK 
 

 
24. redna seja Nadzornega odbora v mandatnem obdobju 2010-2014, ki je bila v četrtek, 6. 
junija 2013 ob 18.00 uri na Občini Grosuplje, Taborska cesta 2, Grosuplje, pritličje. 
 
PRISOTNI:  Milan Vehovec – predsednik 
   Matjaž Pirc – podpresednik 
   Violeta Trontelj – članica 

Janja Garvas Hočevar – članica 
 
 

ODSOTNI:  Tatjana Bavdek – članica (opravičeno odsotna) 
 
OSTALI PRISOTNI: / 
 
24. sejo Nadzornega odbora je sklical in vodil predsednik odbora M. Vehovec, ki je uvodoma 
pozdravil vse prisotne, nato pa dal v obravnavo dnevni red, ki so ga spremenili. 
 
Člani odbora so soglasno (4 ZA) sprejeli naslednji spremenjeni dnevni red: 
 
 

D N E V N I    R E D: 
 

1. Potrditev zapisnika 23. seje nadzornega odbora  
2. Obravnava dopolnjenega poročila Občine Grosuplje v zvezi s stroški, ki jih 

predstavljajo koncesijski vrtci za Občino Grosuplje 
3. Obravnava osnutka poročila o porabi sredstev v Zvezi kulturnih društev 

Grosuplje za leto 2012 
4. Odločanje o pobudah SLS in občinske svetnice Nevenke Zaviršek glede 

soglasja občinskega sveta k ustanovitvi delniške družbe Casino Grosuplje 
d.d 

5. Razno 
 

 

1. Potrditev zapisnika 23. seje nadzornega odbora  
 
Člani Nadzornega odbora so soglasno (4 ZA) sprejeli: 
SKLEP 1: Zapisnik 23. seje Nadzornega odbora se potrdi. 
 
 

2. Obravnava dopolnjenega poročila Občine Grosuplje v zvezi s stroški, ki jih 
predstavljajo koncesijski vrtci za Občino Grosuplje 

 
Razpravljali so M. Vehovec, V. Trontelj, J. G. Hočevar, M. Pirc. 
 
Člani Nadzornega odbora so soglasno (4 ZA) sprejeli: 
SKLEP 2: NO ugotavlja, da so cene med koncesijskimi vrtci zelo različne na otroka, zato 
predlaga Občini Grousplje, da poskuša cene uskladiti (cena mesečnega najema + razlika v 
ceni). 
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3. Obravnava osnutka poročila o porabi sredstev v Zvezi kulturnih društev 
Grosuplje za leto 2012 

 
Točka se prestavi na naslednjo sejo zaradi odsotnosti članice NO Tatjane Bavdek. 
 
 

4. Odločanje o pobudah SLS in občinske svetnice Nevenke Zaviršek glede 
soglasja občinskega sveta k ustanovitvi delniške družbe Casino Grosuplje d.d 
 

Razpravljali so M. Vehovec, V. Trontelj, J. G. Hočevar, M. Pirc. 
 
V. Trontelj je povedala, da v odgovorih na naša vprašanja Občine Grosuplje ni bilo podanih 
konkretnih številk, zato se glede smotrnosti in gospodarnosti ne moremo odločiti. Zato bo  
tudi glasovala proti. 
 
Člani Nadzornega odbora so soglasno (2 ZA) sprejeli (članica Janja G. Hočevar se je 
izločila iz odločanja): 
SKLEP 3: Prejeli smo dopisa SLS in občinske svetnice Nevenke Zaviršek, zato smo se o 
zadevi pozanimali pri pristojnih, sodelovali pa smo tudi na okrogli mizi. Na podlagi 
pridobljenih podatkov nadzorni odbor ne more dati nobenih mnenj. Revizija pa ni potrebna. 
 
 

5. Razno 
 
Pod to točko je bilo izpostavljeno vprašanje – kaj je z našo prošnjo z izpiskom sejnin NO? 
 
 
24. seja Nadzornega odbora Občine Grosuplje je bila zaključena ob 19.30. 
 
Zapisala: 
Mateja Duša 
 OBČINA GROSUPLJE 
 NADZORNI ODBOR  
       Predsednik: Milan Vehovec, l. r. 


