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Nadzorni odbor 
 

ZAPISNIK 
 

 
15. redna seja Nadzornega odbora v mandatnem obdobju 2010-2014, ki je bila v četrtek, 31. 
maja 2012 ob 18.00 uri na Občini Grosuplje, Taborska cesta 2, Grosuplje, pritličje. 
 
PRISOTNI:  Milan Vehovec – predsednik 
   Violeta Trontelj – članica 

Tatjana Bavdek – članica  
Janja Garvas Hočevar – članica  

 
 
ODSOTNI:  Tamara Kek – podpredsednica,  
   Jelka Kogovšek, vodja Urada za finance, gospodarstvo in družbene  
   dejavnosti 
    
OSTALI PRISOTNI: Mateja Duša 
 
 
15. 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 14. seje nadzornega odbora in potrditev zapisnika 3. 
dopisne seje 

2. Odgovor Ministrstva za pravosodje in javno upravo, Službe za lokalno 
samoupravo v zvezi z sorodstvenim razmerjem članice NO 

3. Obravnava zaključnega poročila o nepremičnem premoženju občine 
4. Obravnava osnutka poročila o nadzoru izgradnje Fontane v križišču na 

Adamičevi cesti v Grosupljem 
5. Obravnava ostalih nadzorov 
6. Obravnava zaključnega računa proračuna za leto 2011 Občine Grosuplje 
7. Razno 
 

 
1. Potrditev zapisnika 14. seje nadzornega odbora in potrditev zapisnika 3. 

dopisne seje 
 
Člani Nadzornega odbora so soglasno (4 ZA) sprejeli: 
SKLEP 1: Zapisnika 14. seje Nadzornega odbora in 3. dopisne seje se potrdita. 
 

2. Odgovor Ministrstva za pravosodje in javno upravo, Službe za lokalno 
samoupravo v zvezi z sorodstvenim razmerjem članice NO 
 

Razpravljali so M. Vehovec, T. Bavdek, V. Trontelj, J. Garvas Hočevar. 
 
Pripombe članice J.Garvas Hočevar:  

- naj se ne govori o osebah, 
- prepustiti izločitev članici po svoji vesti, 
- prej raziskati relacijo: predsednik NO – svetnica Občinskega sveta občine. 
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Člani Nadzornega odbora so soglasno (3 ZA) sprejeli: 
SKLEP 2: Za preteklo leto se gospo Janjo Garvas Hočevar izloči iz obravnav vseh 
pregledov, ki se nanašajo na poslovanje občine za leto 2011 ter iz obravnav Vzgojno 
varstvenega zavoda Kekec. 
Ministrstvu za pravosodje, Službi za lokalno samoupravo se postavijo oz. posredujejo še 
dodatna vprašanja v zvezi s pojasnitvijo sorodstvenega razmerja članice NO. 
 
 

3. Obravnava zaključnega poročila o nepremičnem premoženju občine 
 
Razpravljali so M. Vehovec, T. Bavdek, V. Trontelj, J. Garvas Hočevar. 
 
Člani Nadzornega odbora so soglasno (3 ZA) sprejeli (članica Janja G. Hočevar se je 
izločila iz odločanja): 
SKLEP 3: Zaključno poročilo o nepremičnem premoženju občine, ki ga je pripravil Milan 
Vehovec, se potrdi. 
 
 

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

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

5. Obravnava ostalih nadzorov 
 
Razpravljali so M. Vehovec, T. Bavdek, V. Trontelj, J. Garvas Hočevar. 
 
Člani Nadzornega odbora so soglasno (3 ZA) sprejeli (članica Janja G. Hočevar se je 
izločila iz odločanja): 
SKLEP 4: Osnutek poročila o nadzoru nad osebnimi prejemki in drugimi izplačili fizičnim 
osebam na Občini Grosuplje, ki ga je pripravila Violeta Trontelj, se potrdi. 
 
 

6. Obravnava zaključnega računa proračuna za leto 2011 Občine Grosuplje 
 
Točka se prestavi na naslednjo sejo zaradi neudeležbe Jelke Kogovšek, vodje Urada za 
finance, gospodarstvo in družbene dejavnosti. 
 
 

7. Razno 
 
Razpravljali so M. Vehovec, T. Bavdek, V. Trontelj, J. Garvas Hočevar. 
 
M. Vehovec je dejal, da je bila Romana Dečko Grmek obveščena, da je izbrana za izvedbo 
notranje revizije v VVZ Kekec. 
 
Izpostavljena je bila neaktivnost članice NO Tamare Kek. 
 
14. seja Nadzornega odbora Občine Grosuplje je bila zaključena ob 19.20. 
 
Zapisala: 
Mateja Duša 
 OBČINA GROSUPLJE 
 NADZORNI ODBOR  
       Predsednik: Milan Vehovec, l. r. 


