
Nadzorni odbor  
 

ZAPISNIK 
 

 
2. redna seja Nadzornega odbora v mandatnem obdobju 2010-2014, ki je bila v četrtek, 10. 
februarja 2011 ob 18.00 uri na Občini Grosuplje, Taborska cesta 2, Grosuplje, pritličje. 
 
PRISOTNI:                 Milan Vehovec – predsednik 
       Ksenija Štibernik - podpredsednica   
       mag. Andrej Šircelj - član  
       Violeta Trontelj - članica 
     
            
ODSOTNI:      Tatjana Bavdek - članica (opravičeno) 
    
                                               
OSTALI PRISOTNI:    Barbara Kosec 
 
2. sejo Nadzornega odbora je sklical in vodil predsednik odbora Milan 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 1. seje nadzornega odbora 
2. Priprava letnega programa dela NO (za leto 2011)  
3. a) Pregled osnutka prora čuna  ob čine Grosuplje  za leto 2010 

b) Pregled sklepa o sprejemu na črta ravnanja z nepremi čnim premoženjem 
Občine Grosuplje 2010 

4. Razno 
 
 

1. Potrditev zapisnika 1. seje nadzornega odbora 
 
Člani Nadzornega odbora so pod to točko dnevnega reda soglasno (4 ZA) sprejeli : 
SKLEP : Zapisnik 1. seje Nadzornega odbora se potrdi. 
 
 
 

2. Priprava letnega programa dela NO (za leto 2011)  
 

Uvodno besedo je podal M. Vehovec, ki je predstavil osnutek letnega programa dela NO za 
leto 2011. Člani NO so razpravljali o pristojnostih oz. obveznih (zakonsko določenih) nalogah 
NO.  
 
Izpostavljeno je bilo, da je podlaga za delo NO poslovnik odbora, ki pa še vedno ni usklajen z 
novo sprejetim Statutom in Poslovnikom občine. M. Vehovec je dejal, da pristojne službe 
občine pripravljajo  predlog usklajenega  poslovnika NO z novo sprejetim Statutom in 
Poslovnikom. 
 
Člani Nadzornega odbora so soglasno (4 ZA) sprejeli : 
 



SKLEP : Pristojne službe občine naj  čimprej  pripravijo predlog usklajenega poslovnika NO z 
novo sprejetim Statutom in Poslovnikom občine, da ga bo NO lahko obravnaval na eni izmed 
svojih prihodnjih sej.  
 
Predmet nadzora s strani NO so tudi predlogi proračuna in finančnih načrtov KS, javnih 
zavodov in javnih podjetij. M. Vehovec je dejal, da bi bilo potrebno dobiti seznam vseh javnih 
zavodov in javnih podjetij, ki delujejo v okviru občine Grosuplje, ter da naj občina pripravi 
seznam teh zavodov. 
 
 

3. a) Pregled osnutka prora čuna  ob čine Grosuplje  za leto 2010 
 

V sklopu te točke so razpravljali o tem, da bo Zaključni račun za leto 2010 posredovan NO v 
marcu 2011, nadzorni odbor pa ima čas, da poda svoje mnenje oz. pripombe na zaključni 
račun za leto 2010 do 30.6.2011. 
 

 
b) Pregled sklepa o sprejemu na črta ravnanja z nepremi čnim 
premoženjem Ob čine Grosuplje 2010  
 

Uvodno besedo je podal M. Vehovec. Razpravljali so o tem, da bi izvedli pregled nad 
uporabo občinskih nepremičnin, pri tem pa je potrebno predhodno zbrati še tekoče podatke o 
tem,  katere nepremičnine ima pravzaprav občina v lasti ali najemu. 
 
Člani Nadzornega odbora so pod to točko dnevnega reda soglasno (4 ZA) sprejeli : 
SKLEP: Občinske strokovne službe naj pripravijo  poročilo o vseh nepremičninah v lasti 
občine, njihovi uporabi oz. statusu za tekoče obdobje, in sicer do 16.2.2011. 

 
4. Razno 

 
Uvodno besedo je podal M. Vehovec, ki je dejal, da ima NO možnost izobraževanja oz. 
obiskovanja seminarjev. Pri tem je predlagal, da bi občinska uprava NO obveščala o vseh 
seminarjih, ki bi bili primerni za NO. 
 
V. Trontelj je povedala, da Reprezentativno združenje občin in Skupnost občin Slovenije 
obvešča vse občine o seminarjih, ki se nanašajo tudi na delo NO. 
 
Člani Nadzornega odbora so soglasno (4 ZA) sprejeli : 
SKLEP: Občinska uprava naj Nadzorni odbor obvešča o vsem kar se nanaša na delo NO, 
poleg tega naj poišče prvo možnost obiska seminarja o delu NO. 
 
M. Vehovec je še dejal, da na pobudo župana dr. P. Verliča in urednika Grosupeljskih 
odmevov, Jožeta Mikliča, pregledajo poslovanje lokalnega časopisa Grosupeljski  odmevi. 
Ostali člani odbora so se s predlogom strinjali in na naslednji seji naj bi določili, kdo izmed 
članov NO bo pripravil poročilo na to temo.  
 
2. seja Nadzornega odbora Občine Grosuplje je bila zaključena ob 19.15. 
 
Zapisala: 
Barbara Kosec 
 

OBČINA GROSUPLJE 
 NADZORNI ODBOR  
       Predsednik: Milan Vehovec, l. r. 


