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Nadzorni odbor 
 

ZAPISNIK 
 

 
27. redna seja Nadzornega odbora v mandatnem obdobju 2010-2014, ki je bila v četrtek, 14. 
novembra 2013 ob 18.00 uri na Občini Grosuplje, Taborska cesta 2, Grosuplje, pritličje. 
 
PRISOTNI:  Milan Vehovec – predsednik 
   Matjaž Pirc – podpredsednik 

Janja Garvas Hočevar – članica 
Tatjana Bavdek – članica 
 

ODSOTNI:  / 
 
OSTALI PRISOTNI: Jelka Kogovšek, voda Urada za gospodarstvo 

Mateja Duša 
 
27. 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 26. seje nadzornega odbora  
2. Obravnava zaključnega računa za leto 2012 
3. Obravnava osnutka poročila nadzora nad porabo stroškov materiala ter 

stroškov storitev osnovne šole Grosuplje za obdobje 2010 - 2012 
4. Pregled ponudb za izvedbo revizije v Javnem komunalnem podjetju 

Grosuplje za leto 2012 
5. Obravnava osnutka poročila o nadgradnji obstoječega telefonskega omrežja 

z optičnim omrežjem v Občini Grosuplje s strani družb Telekom Slovenije 
d.d. in pogodbenega izvajalca Esva sistemi d.o.o. 

6. Odločanje o nadzorih 
7. Razno 
 

 

 

 

1. Potrditev zapisnika 26. seje nadzornega odbora  
 
Člani Nadzornega odbora so soglasno (4 ZA) sprejeli: 
SKLEP 1: Zapisnik 26. seje Nadzornega odbora se potrdi. 
 
 
 

2. Obravnava zaključnega računa za leto 2012 
 
Razpravljali so M. Vehovec, J. G. Hočevar, T. Bavdek, M. Pirc, J. Kogovšek. 
 
M. Vehovec je dejal, da je NO prejel pisne odgovore na zastavljena vprašanja v zvezi z 
zaključnim računom za leto 2012. Na seji pa je J. Kogovšek tudi nekatere odgovore dodatno 
pojasnila oziroma prinesla s seboj gradivo – priloge na vpogled. 
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Člani Nadzornega odbora so soglasno (3 ZA) sprejeli (članica Janja G. Hočevar se je 
izločila iz odločanja): 
SKLEP 2: NO je obravnaval zaključni račun Občine Grosuplje za leto 2012 in po ustnih ter 
pisnih obrazložitvah daje pozitivno mnenje na zaključni račun za leto 2012. Predlaga pa, da 
se v bodoče pri porabi reprezentančnih sredstev evidentira pri posamezni fakturi namen in v 
primeru pogostitev tudi število oseb. 
 
 
 

3. Obravnava osnutka poročila nadzora nad porabo stroškov materiala ter 
stroškov storitev osnovne šole Grosuplje za obdobje 2010 - 2012 

 
Razpravljali so M. Vehovec, J. G. Hočevar, M. Pirc, T. Bavdek. 
 
Člani Nadzornega odbora so soglasno (4 ZA) sprejeli: 
SKLEP 3: Osnutek poročila nadzora nad porabo stroškov materiala ter stroškov storitev 
osnovne šole Grosuplje za obdobje 2010 – 2012, ki ga je pripravila Janja Garvas Hočevar se 
potrdi. Osnutek poročila se pošlje nadzorovani osebi. 
 
 
 

4. Pregled ponudb za izvedbo revizije v Javnem komunalnem podjetju Grosuplje 
za leto 2012 

 
Razpravljali so M. Vehovec, J. G. Hočevar, M. Pirc, T. Bavdek. 
 
Člani Nadzornega odbora so soglasno (4 ZA) sprejeli: 
SKLEP 4: Po pregledu ponudb revizijskih družb Contura d.o.o.,  ABC revizija d.o.o. in 
Romane Dečko Grmek s.p. ter poročanju M. Vehovca, da ni dovolj sredstev za izvedbo 
revizije se je NO odločil, da se revizija prestavi na naslednje leto in o tem obvesti vse 
ponudnike.  
 
 
 

5. Obravnava osnutka poročila o nadgradnji obstoječega telefonskega omrežja z 
optičnim omrežjem v Občini Grosuplje s strani družb Telekom Slovenije d.d. in 
pogodbenega izvajalca Esva sistemi d.o.o. 

 
Razpravljali so M. Vehovec, J. G. Hočevar, M. Pirc, T. Bavdek. 
 
Člani Nadzornega odbora so soglasno (4 ZA) sprejeli: 
SKLEP 5: Osnutek poročila o nadgradnji obstoječega telefonskega omrežja z optičnim 
omrežjem v Občini Grosuplje s strani družb Telekom Slovenija d.d. in pogodbenega izvajalca 
Esva sistemi d.o.o., ki ga je pripravil Milan Vehovec, se potrdi. Osnutek poročila se pošlje 
nadzorovani osebi. 
 
 
 

6. Odločanje o nadzorih 
 
Razpravljali so M. Vehovec, J. G. Hočevar, M. Pirc, T. Bavdek. 
 
Člani Nadzornega odbora so soglasno (4 ZA) sprejeli: 
SKLEP 6: Za nadzor nad nepremičnim premoženjem Občine Grosuplje – zemljišča se 
imenuje Milan Vehovec. Nadzor se bo vršil v prostorih Občine Grosuplje od 25. 11. 2013 do 
25. 12. 2013.   
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7. Razno 

 
Pod to točko ni bilo razprave. 
 
 
27. seja Nadzornega odbora Občine Grosuplje je bila zaključena ob 19.20. 
 
 
 
Zapisala: 
Mateja Duša 
 OBČINA GROSUPLJE 
 NADZORNI ODBOR  
       Predsednik: Milan Vehovec, l. r. 


