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Nadzorni odbor 
 

ZAPISNIK 
 

 
16. redna seja Nadzornega odbora v mandatnem obdobju 2010-2014, ki je bila v četrtek, 21. 
junija 2012 ob 18.00 uri na Občini Grosuplje, Taborska cesta 2, Grosuplje, pritličje. 
 
PRISOTNI:  Milan Vehovec – predsednik 
   Violeta Trontelj – članica 

Tatjana Bavdek – članica  
 
 
ODSOTNI:  Tamara Kek – podpredsednica  

Janja Garvas Hočevar – članica (opravičeno) 
 
 
    
OSTALI PRISOTNI: Jelka Kogovšek, vodja Urada za finance, gospodarstvo in družbene  
   dejavnosti 

Mateja Duša 
 
 
16. 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 15. seje nadzornega odbora  
2. Obravnava zaključnega računa proračuna za leto 2011 Občine Grosuplje 
3. Razno 
 
 

1. Potrditev zapisnika 15. seje nadzornega odbora  
 
Člani Nadzornega odbora so soglasno (3 ZA) sprejeli: 
SKLEP 1: Zapisnik 15. seje Nadzornega odbora se potrdi. 
 
 

2. Obravnava zaključnega računa proračuna za leto 2011 Občine Grosuplje 
 
Razpravljali so M. Vehovec, T. Bavdek, V. Trontelj, J. Kogovšek. 
 
J. Kogovšek je v tem delu podala pregled zaključnega računa za leto 2011. 
 
Dejala je, da je Občina Grosuplje imela v letu 2011 približno 15.695.000 EUR prihodkov. 
Prihodki so tako napram letu 2010 porasli cca 7%. Večina prihodkov je bilo davčnih 
(dohodnina, nadomestek od uporabe stavbnih zemljišč), med nedavčnimi pa so bili najbolj 
pomembni: prihodek iz premoženja, komunalni prispevek, najemnina komunalne 
infrasturkture, igre na srečo (Kongo), kapitalski prihodki in transferni prihodki. 
V letu 2011 je bilo približno 14.990.000 EUR odhodkov, od tega kar 36 % za investicije in 
investicijsko vzdrževanje (cestna infrastruktura, promet, nakup zemljišč, itd.). V dveh 
mesecih v letu 2011 (november, december) je bilo porabljenih 45.000 EUR subvencij za 
mesečne vozovnice avtobusne linije 3G pod postavko spodbujanje mobilnosti. 
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Člani Nadzornega odbora so soglasno (3 ZA) sprejeli: 
SKLEP 2: Skladno s 5. odstavkom  12. člena poslovnika NO se zaključni račun proračuna 
Občine Grosuplje za leto 2011 sprejme.  
 
 

3. Razno 
 
Razpravljali so M. Vehovec, T. Bavdek, V. Trontelj, J. Kogovšek. 
 
Člane je zanimalo, kako se določi najemnina za koncesijske vrtce. Prav tako so jih zanimala 
vsa plačila koncesijskim vrtcem iz Občine. Po daljši razpravi in pojasnilih ge. Kogovšek so 
člani izoblikovali in sprejeli sklep. 
 
Člani Nadzornega odbora so soglasno (3 ZA) sprejeli: 
SKLEP 3: Ga. Kogovšek naj posreduje NO vse podatke o transferjih koncesijskim vrtcem v 
letu 2011 ter v letu 2012 do tekočega meseca, ter podlage, kriterije oz. merila, na osnovi 
katerih se ti transferji izvršujejo. 
 
 
 
16. seja Nadzornega odbora Občine Grosuplje je bila zaključena ob 20.00. 
 
Zapisala: 
Mateja Duša 
 OBČINA GROSUPLJE 
 NADZORNI ODBOR  
       Predsednik: Milan Vehovec, l. r. 


