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Nadzorni odbor  
 

ZAPISNIK 
 

 
10. redna seja Nadzornega odbora v mandatnem obdobju 2010-2014, ki je bila v četrtek, 10. 
novembra 2011 ob 19.00 uri na Občini Grosuplje, Taborska cesta 2, Grosuplje, pritličje. 
 
PRISOTNI:  Milan Vehovec - predsednik 
   Tamara Kek - podpredsednica  (odšla ob 20h) 

Tatjana Bavdek - članica 
   Violeta Trontelj - članica 
   mag. Andrej Šircelj - član (odšel ob 21h) 
 
 
ODSOTNI:  / 
    
    
OSTALI PRISOTNI:  Stane Stopar, vodja Urada za komunalno infrastrukturo 
   Mateja Mušič, Urad za splošne zadeve 

Mateja Duša 
 
10. sejo Nadzornega odbora je sklical in vodil predsednik odbora M. Vehovec, ki je uvodoma 
pozdravil vse prisotne, nato pa dal v obravnavo dnevni red. 
 
M. Vehovec je predlagal, da se na dnevni red uvrstita dve novi točki »Nakup parcele na 
Perovem« kot 7. točka dnevnega reda ter »Odstop prijave oz. informacije Komisije za 
preprečevanje korupcije vlade RS« kot 8. točka dnevnega reda. 
 
Člani odbora so soglasno (4 ZA) sprejeli naslednji spremenjeni dnevni red: 
 
 

D N E V N I    R E D: 
 

1. Potrditev zapisnika 9. seje nadzornega odbora 
2. Seznanitev z delom Urada za komunalno infrastruk turo Ob čine Grosuplje 
3. Vrednotenje dela članov NO za opravljanje nadzorov 
4. Potrditev osnutka o izvršenem nadzoru 
5. Potrditev osnutka poro čila o delu NO 
6. Pregled realizacije sklepov NO 
7. Nakup parcele na Perovem 
8. Odstop prijave oz. informacije Komisije za prepr ečevanje korupcije 
9. Razno 
 
 

1. Potrditev zapisnika 9. seje nadzornega odbora 
 
Člani Nadzornega odbora so soglasno (4 ZA) sprejeli : 
SKLEP 1 : Zapisnik 9. seje Nadzornega odbora se potrdi.  
 
 

2. Seznanitev z delom Urada za komunalno infrastruk turo Ob čine Grosuplje 
 

Razpravljal je S. Stopar. Članom NO je predstavil vsa področja dela urada ter jih seznanil 
tudi z nekaterimi večjimi projekti, ki so jih izvedli oz. jih še izvajajo v tekočem letu. 
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3. Vrednotenje dela članov NO za opravljanje nadzorov 
 
Razpravljali so M. Mušič, M. Vehovec, T. Kek, T. Bavdek, V. Trontelj, A. Šircelj. 
 
M. Mušič je člane NO seznanila z višino prejemkov za delovanje članov NO in njeno 
zakonsko podlago. Trenutna višina nagrade članov NO, skladno z 11. členom Pravilnika o 
plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta 
ter članov drugih občinskih organov v občini Grosuplje, pripada  7 % plače župana, od tega 
40 % kot sejnina in 60 % kot nagrada za izvedbo nadzora.  
 
Člani Nadzornega odbora so soglasno (5 ZA) sprejeli : 
SKLEP 2:  Tamara Kek pripravi predlog za spremembo vrednotenja dela članov 
opredeljenem v 11. členu Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, 
članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v občini 
Grosuplje. 
 
 

4. Potrditev osnutka o izvršenem nadzoru 
 
Razpravljali so M. Vehovec, T. Bavdek, V. Trontelj, A. Šircelj, T. Kek. 
 
Člani Nadzornega odbora so soglasno (5 ZA) sprejeli : 
SKLEP 3: Osnutek poročila o nadzoru nad stroški v zvezi s poslovanjem pri izdelavi 
projektne dokumentacije za razširitev obstoječe čistilne naprave za zbiranje in čiščenje 
odpadnih voda v letu 2005-2010, ki ga je pripravil Milan Vehovec, se potrdi. Poročilo se 
posreduje nadzorovani osebi. 
 
Razpravljali so M. Vehovec, T. Bavdek, V. Trontelj, A. Šircelj. 
 
Člani Nadzornega odbora so soglasno (4 ZA) sprejeli : 
SKLEP 4 : Osnutek poročila o nadzoru Letnega poročila Javnega komunalnega podjetja 
Grosuplje, ki ga je pripravila Violeta Trontelj, se potrdi kot dokončno poročilo. Poročilo se 
posreduje nadzorovani osebi, občinskemu svetu in županu. Poročilo se objavi na spletni 
strani Občine Grosuplje. 
 
Razpravljali so M. Vehovec, T. Bavdek, V. Trontelj. 
 
Člani Nadzornega odbora so soglasno (3 ZA) sprejeli : 
SKLEP  5: Osnutek poročila o nadzoru nad poslovanjem KS Šmarje v letu 2010/2011, ki ga 
je pripravila Tatjana Bavdek, se potrdi. Poročilo se posreduje nadzorovani osebi.  
 
 

5. Potrditev osnutka poro čila o delu NO 
 
Razpravljali so M. Vehovec, T. Bavdek, V. Trontelj, A. Šircelj. 
 
Člani Nadzornega odbora  soglasno (4 ZA) sprejeli : 
SKLEP 6:  Osnutek poročila o delu NO, se potrdi. Poročilo o delu NO se objavi na spletni 
strani Občine Grosuplje.  
 
 

6. Pregled realizacije sklepov NO 
 
Razpravljali so M. Vehovec, T. Bavdek, V. Trontelj, A. Šircelj. 
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Člani Nadzornega odbora so soglasno (4 ZA)  sprejeli : 
SKLEP 7:  Seznam sklepov, ki jih je NO sprejel v mandatnem obdobju 2010-2014 do 
vključno 9. seje, se objavi na spletnem portalu Občine Grosuplje. 
 
 
Člani Nadzornega odbora so soglasno (4 ZA)  sprejeli : 
SKLEP 8:  Člani NO ugotavljajo, da sklep iz 2. seje NO: »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.« ni bil realiziran. 
 
 
Člani Nadzornega odbora so soglasno (4 ZA)  sprejeli : 
SKLEP 9:  NO ugotavlja, da Občina Grosuplje  še ni pristopila k realizaciji sklepa sprejetega 
na 7. seji NO: »Občina Grosuplje in Javno komunalno podjetje Grosuplje naj v bodoče enkrat 
mesečno obveščata Nadzorni odbor: 

- o vseh transakcijah z nepremičninami, najemi in oddaji v najem ter 
- z vsemi javnimi naročili.« 

Prosimo, da se sklep prične takoj izvajati. 
 
 
Člani Nadzornega odbora so soglasno (4 ZA)  sprejeli : 
SKLEP 10:  Na 8. seji NO je bil sprejet sklep: »Pri pritožbi g. Bučarja je ugotovljeno,da ni 
nesmotrne porabe občinskih sredstev, Občini Grosuplje pa se predlaga, da k problemu 
pristopi in ga celovito reši. S tem bo pomagala Mlačevemu in g. Bučarju. O tem sklepu se z 
uradnim obvestilom obvesti g. Bučarja.« NO prosi za odgovor Občine Grosuplje, kaj se je v 
zvezi z navedenim sklepom naredilo. 
 
 

7. Nakup parcele na Perovem 
 
Razpravljali so M. Vehovec, T. Bavdek, V. Trontelj, A. Šircelj. 
 
Člani Nadzornega odbora so soglasno (4 ZA)  sprejeli : 
SKLEP 11:  Člani NO prosijo, da strokovne službe Občine Grosuplje pojasnijo namen in 
smotrnost nakupa parcele na Perovem. 
 
 

8. Odstop prijave oz. informacije Komisije za prepr ečevanje korupcije 
 
Razpravljali so M. Vehovec, T. Bavdek, V. Trontelj, A. Šircelj. 
 
Člani Nadzornega odbora so soglasno (4 ZA)  sprejeli : 
SKLEP 12:  Nadzor nad izgradnjo fontane v Grosupljem izvrši Tamara Kek in do naslednje 
seje pripravi poročilo o tem nadzoru. 
 
 
SKLEP 13:  NO zadolži T. Kek, da pripravi odgovor na dopis Komisije za preprečevanje 
korupcije št. 2422-3/2011-2 58 z dne 21. 09. 2011, ki ga je Nadzorni odbor prejel dne 27. 10. 
2011. Občina naj s tem sklepom obvesti tudi Komisijo za preprečevanje korupcije. 
 
 

9. Razno 
 
Razpravljali so M. Vehovec, T. Bavdek, V. Trontelj. 
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Člani Nadzornega odbora so soglasno (3 ZA)  sprejeli : 
SKLEP:  NO prosi, da se ga obvešča o vseh zakonskih in podzakonskih spremembah, 
pomembnih za delo odbora ter o vsebinah vseh seminarjev, ki se jih udeležijo zaposleni na 
občini in so pomembni tudi za delo NO. 
 
 
Člani Nadzornega odbora so soglasno (3 ZA) sprejeli : 
SKLEP:  Občina naj obvešča NO o vseh prihodnjih razpisanih seminarjih, katerih vsebina se 
nanaša na delo NO ali so njihove vsebine kako drugače pomembne za delo članov NO. 
 
 
10. seja Nadzornega odbora Občine Grosuplje je bila zaključena ob 21.50. 
 
 
 
Zapisala: 
Mateja Duša 
 
 OBČINA GROSUPLJE 
 NADZORNI ODBOR  
       Predsednik: Milan Vehovec, l. r. 


