
Nadzorni odbor  
 

ZAPISNIK 
 
6. redne seje Nadzornega odbora v mandatnem obdobju 2018 - 2022, ki je bila v sredo, 23. oktobra 
2019 ob 18.00 uri, v sejni sobi Občine Grosuplje, Taborska cesta 2, Grosuplje. 
 
PRISOTNI: mag. Martin Nose – predsednik  

mag. Natalija Njavro – podpredsednica 
mag. Natalija Duračak Bitenc– članica  

        Alojzija Fink – članica  
        Sabina Podržaj – članica  

 
ODSOTNI:  /                        
 
OSTALI PRISOTNI:  Jelka Kogovšek, vodja Urada za gospodarstvo, finance in družbene dejavnosti 
                                      Polona Ferjan,  Urad za splošne zadeve  
  
6. 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 6. seje nadzornega odbora, na katerega ni bilo 
pripomb. 
 
Člani Nadzornega odbora so soglasno (5 ZA) sprejeli: 
 

D N E V N I     R E D : 
 

1. Potrditev zapisnika 5. seje Nadzornega odbora Občine Grosuplje 
2. Končna poročila o opravljenih nadzorih  
3. Osnutek poročila o nadzoru nad porabo sredstev za urejanje Radenskega polja v 

letu 2018 
4. Razno 

 
 

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

2. Končna poročila o opravljenih nadzorih  
 

a) Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad izvedbo javnega naročila - parkomati 
 
Končno poročilo sta predstavili mag. N. Njavro in S. Podržaj. 
 
K tej točki dnevnega reda ni bilo razprave. 
 
Člani Nadzornega odbora so glasovali o končnem poročilu in so soglasno (5 ZA) sprejeli 
SKLEP 2a:  Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad izvedbo javnega naročila - parkomati se  
                       sprejme. 
 
 



3. Osnutek poročila o nadzoru nad porabo sredstev za urejanje Radenskega polja v 
letu 2018 

 
Osnutek poročila je predstavila A. Fink. 
 
Razpravljali so J. Kogovšek, mag. M. Nose in mag. Duračak Bitenc. 
 
J. Kogovšek je predlagala, da se v 2. odstavku osnovni podatki o Krajinskem parku Radensko polje 
stavek: « Ti nudijo življenjski prostor številnim ogroženim rastlinam in živalim.» nadomesti s 
stavkom: »Ti nudijo življenjski prostor  številnim ogroženim rastlinskim in živalskim vrstam.«, s 
čimer so se člani nadzornega odbora strinjali. Predlagala je tudi, da se v 5. odstavku doda: »13. 2. 
2019 je bil sprejet ODLOK spremembah in dopolnitvah Odloka o Krajinskem parku Radensko 
polje.« in da se v 4. odstavku »pravne podlage in ugotovitve« besedna zveza »Krajinski park 
Radensko polje« spremeni v besedno zvezo »Radensko polje«. Na koncu je še predlagala, da se v  
4. odstavku »povzetek ugotovitve« spremeni tako, da se glasi: «Preostala sredstva Proračuna 
Občine Grosuplje za leto 2018 pod postavko 0514010 Radensko polje niso bila realizirana.« 
 
Člani Nadzornega odbora so glasovali o osnutku poročila in so soglasno (5 ZA) sprejeli 
SKLEP 3:   Osnutek poročila o opravljenem nadzoru nad porabo sredstev za urejanje Radenskega  
                    polja v letu 2018 s predlaganimi popravki se sprejme in pošlje nadzorovani osebi v  
                    odzivno poročilo. 
 

4. Razno 
 
Mag. M. Nose je predlagal, da vsem članom Nadzornega odbora natisne in pošlje čistopis 
Poslovnika nadzornega odbora.   
 
Člani nadzornega odbora so se dogovorili, da bo naslednja seja nadzornega odbora predvidoma v 
sredo, 27.11.2019 ob 18.00 uri, z naslednjim dnevnim redom: 

1. Potrditev zapisnika 6. seje Nadzornega odbora Občine Grosuplje 
2. Končna poročila o opravljenih nadzorih 
3. Razno 

 
 
6. seja Nadzornega odbora je bila zaključena ob 19.30 uri. 
 
Zapisala: 
Polona Ferjan  
  
 
 

    OBČINA GROSUPLJE 
                Nadzorni odbor 
             Predsednik: mag. Martin Nose 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 


