
Nadzorni odbor 
 

ZAPISNIK 
 
19. redne seje Nadzornega odbora v mandatnem obdobju 2014 - 2018, ki je bila v četrtek, 06. 
septembra 2018 ob 18.00 uri, v sejni sobi Občine Grosuplje, Taborska cesta 2, Grosuplje. 
 
PRISOTNI: mag. Martin Nose – predsednik  
 Jelka Lakner – podpredsednica 

mag. Natalija Njavro – članica  
                      Špela Jovanovič Gaberšek – članica  

        Jasmina Zupančič – članica  
 
ODSOTNI:   / 
                      
OSTALI PRISOTNI: mag. Mateja Mušič,  Urad za splošne zadeve  
  
 
19. sejo Nadzornega odbora je sklical in vodil predsednik odbora mag. Martin Nose, ki je v začetku 
pozdravil vse prisotne in dal v potrditev dnevni red 19. seje nadzornega.  
 
Mag. N. Njavro je predlagala, da se 3 . točka dnevnega reda osnutek poročila o izvedbi nadzora nad 
dotacijami Rdečemu križu v letu 2017 prestavi na 2. točko dnevnega reda, tako j za potrditvijo 
zapisnika, s čimer so se člani nadzornega odbora strinjali. 
 
Š. J. Gaberšek  je predlagala, da se iz dnevnega reda 19. seje nadzornega odbora črta 2. točka 
dnevnega reda – Končno poročilo o izvedbi nadzora nad izvajanjem šolskih prevozov v letu 2013 in 
2014 in se jo uvrsti na naslednjo sejo nadzornega odbora, s čimer so se člani nadzornega odbora 
strinjali. 
 
Člani Nadzornega odbora so soglasno (5 ZA) sprejeli: 

 
D N E V N I     R E D : 

 
1. Potrditev zapisnika 18. seje Nadzornega odbora Občine Grosuplje 
2. Osnutek poročila o izvedbi nadzora nad dotacijami Rdečemu križu v letu 2017 
3. Osnutek poročila o izvedbi nadzora nad investicijami v nogometno igrišče Brinje 
4. Razno 
 

1. Potrditev zapisnika 18. seje Nadzornega odbora Občine Grosuplje 
 
Mag. M. Nose je podal uvodno obrazložitev. 
 
K tej točki dnevnega reda ni bilo razprave. 
 
Člani Nadzornega odbora so glasovali o potrditvi zapisnika 18. seje Nadzornega in so soglasno (5 ZA) 
sprejeli 
SKLEP 1: Zapisnik  18. seje Nadzornega odbora se potrdi. 
 
 
 



2. Osnutek poročila o izvedbi nadzora nad dotacijami Rdečemu križu v letu 2017 
 
J. Zupančič in mag. N. Njavro sta predstavili osnutek  poročila o izvedbi nadzora nad dotacijami 
Rdečemu križu v letu 2017. 
 
K tej točki dnevnega reda ni bilo razprave. 
 
Člani Nadzornega odbora so glasovali osnutku poročila in so soglasno (5 ZA) sprejeli 
SKLEP 2:   Osnutek poročila o opravljenem nadzoru nad nadzora nad dotacijami Rdečemu križu v letu  

    2017 se sprejme in pošlje nadzorovani osebi v odzivno poročilo. 
 
N. Njavro je sejo nadzornega odbora zapustila ob 18. 30 uri. 
 
 

3. Osnutek poročila o izvedbi nadzora nad investicijami v nogometno igrišče Brinje 
 
J. Lakner in mag. M. Nose sta predstavila osnutek  poročila o izvedbi nadzora nad investicijami v 
nogometno igrišče Brinje. 
 
Razpravljali so J. Zupančič, Š. J. Gaberšek, J. Lakner in mag. M. Nose. 
 
 
Člani Nadzornega odbora so glasovali o osnutku poročila nadzora in so soglasno (4  ZA) sprejeli 
SKLEP 3:  Osnutek poročila o opravljenem nadzoru nad nadzora nad investicijami v nogometno  
                  igrišče Brinje se sprejme in pošlje nadzorovani osebi v odzivno poročilo. 
 

4. Razno 
 
Mag. M. Nose je člane nadzornega odbora seznanil z dopisom Komisije za preprečevanje korupcije 
oz. odstopom prijave o domnevnih nepravilnostih v zadevi izgradnje otroškega igrišča za potrebe 
zasebnega vrtca Kobacaj na javnem dobru v obravnavo nadzornemu odboru. 
 
Člani Nadzornega odbora so glasovali o predlogu sklepa v zvezi z prijavo  in so soglasno (4  ZA) 
sprejeli 
SKLEP 4:  Nadzorni odbor se je seznanil z dopisom Komisije za preprečevanje  korupcije oz. odstopom  

   prijave o domnevnih nepravilnostih nadzornemu odboru, z dne 19.06.2018, ki jo je Komisija  
   za preprečevanje korupcije prejela, dne 14.04.2017. Nadzorni odbor glede na trajanje  
   postopka nadzora in glede na iztek mandata sedanji zasedbi nadzornega odbora predlaga,  
    da zadevo po rednem postopku obravnava nadzorni odbor v naslednji novi sestavi. 

 
 
Člani nadzornega odbora so se dogovorili, da bo naslednja seja nadzornega odbora v četrtek, 
04.10.2018 ob 18.00 uri, z naslednjim dnevnim redom: 

1. Potrditev zapisnika 19. seje Nadzornega odbora Občine Grosuplje 
2. Končno poročilo o izvedbi nadzora nad izvajanjem šolskih prevozov v letu 2013 in 2014 
3. Končno poročilo o izvedbi nadzora nad dotacijami Rdečemu križu v letu 2017 
4. Končno poročilo o izvedbi nadzora nad investicijami v nogometno igrišče 
5. Poročilo nadzornega odbora o delu v mandatnem obdobju 2014 – 2018 in v letu 2018 
6. Razno 

 
 
 



19. seja Nadzornega odbora je bila zaključena ob 19.15 uri. 
 
Zapisala: 
mag. Mateja Mušič  
  
 
 

    OBČINA GROSUPLJE 
                Nadzorni odbor 
             Predsednik: mag. Martin Nose 
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