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Nadzorni odbor 
 

ZAPISNIK 
 

 
5. redna seja Nadzornega odbora v mandatnem obdobju 2010-2014, ki je bila v ponedeljek, 
4. aprila 2011 ob 19.00 uri na Občini Grosuplje, Taborska cesta 2, Grosuplje, pritličje. 
 
PRISOTNI:  Milan Vehovec - predsednik 
   Tatjana Bavdek - članica 
   Violeta Trontelj – članica 
   mag. Andrej Šircelj - član 
 
 
ODSOTNI:  Ksenija Štibernik - podpredsednica (opravičeno) 
    
    
OSTALI PRISOTNI: Mateja Duša 
 
5. 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 (4 ZA) sprejeli naslednji dnevni red: 
 
 

D N E V N I    R E D: 
 

1. Potrditev zapisnika 4. seje nadzornega odbora 
2. Osnutek poslovnika NO 
3. Pregled osnutka letnega programa dela NO (za leto 2011) 
4. Razno 
 

1. Potrditev zapisnika 4. seje nadzornega odbora 
 
Razpravljal je A. Šircelj.  
 
A. Šircelj je pojasnil, da se 4. seje NO ni udeležil, ker ni prejel vabila. Vabilo je bilo poslano 
na napačni naslov, in sicer na Brezje pri Grosupljem 90 namesto na Brezje pri Grosupljem 
87! 
A. Šircelj je imel pripombo tudi na zapisnik, in sicer se nanaša na zapis njegovega priimka, ki 
je v točki 3 in 4 napačno zapisan (Širca namesto Šircelj). 
 
 
Člani Nadzornega odbora so soglasno (4 ZA) sprejeli: 
SKLEP: Zapisnik 4. seje Nadzornega odbora se potrdi. Obenem Občini predlagajo, da se 
vabila na seje NO pošilja tudi po e-pošti.  
 

2. Osnutek poslovnika NO 
 

Razpravljali so M. Vehovec, V. Trontelj, T. Bavdek in A. Šircelj. 
 
Sprejem poslovnika NO: 
Člani Nadzornega odbora so soglasno 4 ZA sprejeli  
SKLEP: Osnutek poslovnika NO se sprejme. 
 
Člani Nadzornega odbora so soglasno s 4 ZA sprejeli: 
SKLEP: Osnutek poslovnika NO se prekvalificira v predlog poslovnika NO.  
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Člani Nadzornega odbora so soglasno s 4 ZA sprejeli: 
SKLEP: Predlog poslovnika NO se sprejme.  
 
Poslovnik NO je sprejet. Veljati prične naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. 
 
 

3. Pregled osnutka letnega programa dela NO (za leto 2011) 
 

Razpravljali so M. Vehovec, V. Trontelj, T. Bavdek in A. Šircelj. 
 
Člani Nadzornega odbora so soglasno s 4 ZA sprejeli: 
SKLEP: Letni program dela NO za leto 2011 se sprejme.  
 
 

4. Razno 
 
Uvodno besedo je podal M. Vehovec v zvezi z izvedbo seminarja za člane NO. Kot so 
sporočili iz Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko seminarja več ne 
izvajajo, vendar so pripravljeni razložiti vse v zvezi z delom nadzornega odbora. NO mora 
zato sporočiti dva datuma, ki ustrezata članom NO.  
 
Člani Nadzornega odbora so soglasno (4 ZA) sprejeli: 
SKLEP: Izvedba seminarja oz. predavanja o delu nadzornega odbora se lahko izvede 11. 
aprila 2011 ob 16.30 uri ali 13. aprila 2011 ob 16.30 uri. 
 
M. Vehovec je v nadaljevanju še sporočil, da bo potrebno pregledati in pripraviti poročilo o 
zaključnem računu Občine za leto 2011. Zaradi spremembe zakona mora biti le-ta sedaj 
obravnavan na seji občinskega sveta do 15. 4. 2011. 
 
Člani Nadzornega odbora so sprejeli: 
SKLEP: Zaključni račun Občine se uvrsti na dnevni red naslednje seje. Za datum seje se 
bomo člani NO dogovorili na seminarju t.j. 11. oziroma 13. aprila 2011. Naslednja seja NO bo 
potekala 14. ali 18. aprila 2011 ob 19. uri. Na sejo se povabi tudi gospo Jelko Kogovšek. 
 
 
Razpravljala je V. Trontelj. 
 
V. Trontelj je pripomnila, da je Občina posredovala en primer izdelanega poročila 
zaključnega računa finančnega načrta iz leta 2008. V nadaljevanju predlaga, da Občina 
posreduje izdelana poročila zaključnih računov finančnih načrtov vseh nadzorovanih oseb, ki 
spadajo med obvezne nadzore (krajevne skupnosti, javni zavodi, javna podjetja, občinski 
skladi), in sicer za leto 2009.   
 
Člani Nadzornega odbora so sprejeli: 
SKLEP: Članom NO naj Občina posreduje izdelana poročila zaključnih računov finančnih 
načrtov vseh nadzorovanih oseb, ki spadajo med obvezne nadzore (krajevne skupnosti, javni 
zavodi, javna podjetja, občinski skladi), in sicer za leto 2009. 
 
4. seja Nadzornega odbora Občine Grosuplje je bila zaključena ob 19.40. 
 
Zapisala: 
Mateja Duša 
 

OBČINA GROSUPLJE 
 NADZORNI ODBOR  
       Predsednik: Milan Vehovec, l. r. 


