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Nadzorni odbor  
 

ZAPISNIK 
 

 
11. redna seja Nadzornega odbora v mandatnem obdobju 2010-2014, ki je bila v petek, 16. 
decembra 2011 ob 17.00 uri na Občini Grosuplje, Taborska cesta 2, Grosuplje, pritličje. 
 
PRISOTNI:  Milan Vehovec - predsednik 
   Tatjana Bavdek - članica 
   Violeta Trontelj - članica 
 
 
ODSOTNI:  Tamara Kek – podpredsednica (opravičeno) 
   mag. Andrej Šircelj - član (opravičeno) 
    
    
OSTALI PRISOTNI:  Jelka Kogovšek, Urad za gospodarstvo 

Mateja Duša 
 
11. 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 10. seje nadzornega odbora i n 1. dopisne seje odbora 
2. Seznanitev z financiranjem izobraževanja s pouda rkom na varstvu in vzgoji 

predšolskih otrok 
3. Potrditev predloga za spremembo vrednotenja dela  članov NO in uskladitev 

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

4. Potrditev dopolnjenega poro čila o izvršenem nadzoru letnega na črta 
Javnega komunalnega podjetja 

5. Sprejem letnega programa dela NO za leto 2012 in  vrednotenje nadzorov 
6. Nakup parcele na Perovem – odgovor Ob čine Grosuplje 
7. 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 

8. Razno 
 
 

1. Potrditev zapisnika 10. seje nadzornega odbora i n 1. dopisne seje odbora 
 
Člani Nadzornega odbora so soglasno (3 ZA) sprejeli : 
SKLEP 1 : Zapisnik 10. seje Nadzornega odbora in 1. dopisne seje odbora se potrdi.  
 
 

2. Seznanitev z financiranjem izobraževanja s pouda rkom na varstvu in vzgoji 
predšolskih otrok 
 

Razpravljala je J. Kogovšek. Članom NO je predstavila sistem plačevanja na področju 
družbenih dejavnosti predvsem šole in vrtca. Med drugim je povedala, da večina teh stroškov 
delegira zakon in pa pravilniki potrjeni s strani Občinskega sveta Občine Grosuplje. 



 2 

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

 
Zaradi odsotnosti članov se ta točka prestavi na naslednjo sejo. 
 
 

4. Potrditev dopolnjenega poro čila o izvršenem nadzoru letnega na črta Javnega 
komunalnega podjetja 

 
Razpravljali so M. Vehovec, T. Bavdek, V. Trontelj. 
 
V. Trontelj je povedala, da je Javno komunalno podjetje zaradi napačne obravnave rezervacij 
plačal preveč davka v višini 34.600,00 EUR. V času obravnave tega sklepa na seji NO smo 
prejeli informacijo iz Javnega komunalnega podjetja, da bodo popravili obračun davka od 
dohodkov pravnih oseb (DDPO) za leto 2010. 
 
Člani Nadzornega odbora so soglasno (3 ZA) sprejeli : 
SKLEP 2: Dopolnjeno poročilo o izvršenem nadzoru letnega načrta Javnega komunalnega 
podjetja, ki ga je pripravila Violeta Trontelj, se potrdi.  
 
 

5. Sprejem letnega programa dela NO za leto 2012 in  vrednotenje nadzorov 
 
Razpravljali so M. Vehovec, T. Bavdek, V. Trontelj.  
Člani NO ugotavljajo, da lahko s svojim delom in nadzorom občini dejansko prihranijo 
sredstva, kar se je potrdilo pri nadzoru JKP zato ocenjujejo, da so ocenjeni stroški 
vrednotenja nadzorov NO sprejemljivi.  
 
Člani Nadzornega odbora so soglasno (3 ZA) sprejeli : 
SKLEP 3 : Osnutek letnega programa dela NO Občine Grosuplje za leto 2012 in vrednotenje 
nadzorov se sprejme. Letni program se posreduje občinskemu svetu in županu.  
 
 

6. Nakup parcele na Perovem – odgovor Ob čine Grosuplje 
 
Razpravljali so M. Vehovec, T. Bavdek, V. Trontelj. 
Člani NO ugotavljajo, da v primerjavi z gradnjo ceste v Šmarju Sapu, ki je po besedah S. 
Stoparja z ureditvijo same ceste, urejanju bankin in vaškega jedra znašala 30.000,00 EUR, 
je bil nakup parcele z namenom razširitve ceste v višini 40.000,00 EUR predrag oz. 
nesmotern. 
 
Člani Nadzornega odbora so soglasno (3 ZA) sprejeli : 
SKLEP 4 : Člani NO predlagajo Občini Grosuplje, da odproda to parcelo skupaj nepremičnino 
- ob pogoju ekonomske računice, s tem, da kupec odmakne nepremičnino za potrebno 
razširitev ceste. 
 
 

7. 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 je zaradi odsotnosti in verjetne poslanske funkcije g. Širclja 
nesmiselno določati rok za izvršitev nadzora za gospodarjenje z nepremičnim in premičnim 
premoženjem občine Grosuplje. M. Vehovec je zahteval od strokovnih služb Občine 
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Grosuplje presojo združljivosti funkcije poslanca in člana NO. Ko bo NO prejel odgovor 
občinske strokovne službe, se bo odločil tudi glede te točke. 
 
 

8. Razno 
 
Razpravljali so M. Vehovec, T. Bavdek, V. Trontelj. 
 
Člani NO so razpravljali o razpisu občinskega odloka o dodelitvi koncesije za vzdrževanje 
javne razsvetljave v občini Grosuplje.  
Iz druge alinee 1. odstavka 28. člena odloka izhaja, da mora kandidat za koncesionarja (med 
ostalimi pogoji) izpolnjevati tudi pogoj, da je imel v zadnjem letu čistega letnega prihodka 
najmanj v višini petkratnega zneska ocenjene investicije.  V 36. členu Odloka o koncesiji je 
določeno, da se koncesija podelila za dobo 20 let.  
NO občine Grosuplje meni, da najmanj z zgoraj navedenima dvema določbama niso 
zasledovani cilji, ki bi jih občina morala zasledovati, zlasti načelo konkurence 
(nediskiminatorno oblikovanje pogojev in meril) ter načelo gospodarnosti in ekonomičnosti 
(zasledovanje načela "value for money").  
 
Člani Nadzornga odbora so zato sprejeli : 
SKLEP 5 : Nadzorni odbor predlaga, da se dajo koncesijski pogoji ponovno v presojo iz vseh 
vidikov temeljnih načel, katerim mora občina slediti ter da se, dokler to ni izvršeno, prestavi 
odločanje o tem odloku z dnevnega reda seje občinskega sveta. 
 
 
 
11. seja Nadzornega odbora Občine Grosuplje je bila zaključena ob 19.30. 
 
 
 
Zapisala: 
Mateja Duša 
 
 OBČINA GROSUPLJE 
 NADZORNI ODBOR  
       Predsednik: Milan Vehovec, l. r. 


