Nadzorni odbor
ZAPISNIK
3. redne seje Nadzornega odbora v mandatnem obdobju 2018 - 2022, ki je bila v ponedeljek, 13.
maja 2019 ob 17.00 uri, v sejni sobi Občine Grosuplje, Taborska cesta 2, Grosuplje.
PRISOTNI: mag. Martin Nose – predsednik
mag. Natalija Duračak Bitenc– članica
Alojzija Fink – članica
Sabina Podržaj – članica
ODSOTNI: mag. Natalija Njavro – podpredsednica (opravičeno)
OSTALI PRISOTNI:

mag. Mateja Mušič, Urad za splošne zadeve

3. 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 3. seje nadzornega odbora, na katerega ni bilo
pripomb.
Člani Nadzornega odbora so soglasno (3 ZA) sprejeli:
DNEVNI

RED:

1. Potrditev zapisnika 2. seje Nadzornega odbora Občine Grosuplje
2. Letni program dela nadzornega odbora za leto 2019
3. Razno
1. Potrditev zapisnika 2. seje Nadzornega odbora Občine Grosuplje
K tej točki dnevnega reda ni bilo razprave.
Člani Nadzornega odbora so glasovali o potrditvi zapisnika 2. seje Nadzornega odbora in so
soglasno (3 ZA) sprejeli
SKLEP 1: Zapisnik 2. seje Nadzornega odbora se potrdi.
2. Letni program dela nadzornega odbora za leto 2019
A. Fink je na sejo nadzornega odbora prišla ob 17.10 uri.
Razpravljali so mag. M. Nose, mag. N. Duračak Bitenc, A. Fink in S. Podržaj.
Mag. M. Mušič in mag. M. Nose sta pojasnila postopek sprejemanja poročila nadzornega odbora o
opravljenem nadzoru.
Člani Nadzornega odbora so glasovali o letnem programu dela nadzornega odbora za leto 2019 in
so soglasno (4 ZA) sprejeli
SKLEP 2: Letni program dela za leto 2019 se sprejme in vključeuje naslednje nadzore:
- nadzor nad poslovanjem Zdravstvenega doma Grosuplje v letu 2018 z vidika porabe
proračunskih sredstev (mag. M. Nose in mag. N. Duračak Bitenc);
- nadzor nad izvedbo javnega naročila – parkomati (mag. N. Njavro in S. Podržaj);
- nadzor nad porabo sredstev v letu 2018 za urejanje Radenskega polja (A. Fink);

-

nadzor nad izgradnjo otroškega igrišča za potrebe zasebnega vrtca Kobacaj na javnem
dobru – odstop Komisije za preprečevanje korupcije nadzornemu odboru občine (mag.
N. Duračak Bitenc);
nadzor nad poslovanjem vrtcev (mag. N. Njavro in mag. N. Duračak Bitenc);
nadzor nad poslovanjem oz. ravnanjem s stvarnim promoženjem občine v letu 2018
(mag. N. Nose in S. Podržaj);
nadzori na pobudo različnih deležnikov.

Člani nadzornega odbora so glasovali o izvedbi nadzorov in so soglasno (4 ZA) sprejeli
SKLEP 2a: Začne se nadzor nad poslovanjem Zdravstvenega doma Grosuplje v letu 2018 z vidika
porabe proračunskih sredstev, ki ga bosta izvajala mag. M. Nose in mag. N. Duračak
Bitenc v času od 15.05.2019 do 30.09.2019.
Člani nadzornega odbora so glasovali o izvedbi nadzorov in so soglasno (4 ZA) sprejeli
SKLEP 2b: Začne se nadzor nad izvedbo javnega naročila – parkomati, ki ga bosta
izvajali mag. N. Njavro in S. Podržaj v času od 15.05.2019 do 30.09.2019.
Člani nadzornega odbora so glasovali o izvedbi nadzorov in so soglasno (4 ZA) sprejeli
SKLEP 2c: Začne se nadzor nad porabo sredstev v letu 2018 za urejanjet Radenskega polja,
ki ga bo izvajala A. Fink v času od 15.05.2019 do 30.09.2019.
Člani nadzornega odbora so glasovali o izvedbi nadzorov in so soglasno (4 ZA) sprejeli
SKLEP 2d: Začne se nadzor nad izgradnjo otroškega igrišča za potrebe zasebnega vrtca Kobacaj
na javnem dobru – odstop Komisije za preprečevanje korupcije nadzornemu odboru
občine, ki ga bo izvajala mag. N. Duračak Bitenc v času od 15.05.2019 do 30.11.2019.
3. Razno
Člani nadzornega odbora so se dogovorili, da bo naslednja seja nadzornega odbora predvidoma v
ponedeljek, 10.06.2019 ob 17.00 uri, z naslednjim dnevnim redom:
1. Potrditev zapisnika 3. seje Nadzornega odbora Občine Grosuplje
2. Osnutek nadzor nad izgradnjo otroškega igrišča za potrebe zasebnega vrtca Kobacaj na
javnem dobru – odstop Komisije za preprečevanje korupcije nadzornemu odboru občin (
v kolikor bo pripravljen)
3. Osnutek Poslovnika nadzornega odbora (v kolikor bo pripravljen)
4. Razno
3. seja Nadzornega odbora je bila zaključena ob 17.50 uri.
Zapisala:
mag. Mateja Mušič

OBČINA GROSUPLJE
Nadzorni odbor
Predsednik: mag. Martin Nose

