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Nadzorni odbor 
 

ZAPISNIK 
 

 
13. redna seja Nadzornega odbora v mandatnem obdobju 2010-2014, ki je bila v četrtek, 15. 
marca 2012 ob 18.00 uri na Občini Grosuplje, Taborska cesta 2, Grosuplje, pritličje. 
 
PRISOTNI:  Milan Vehovec - predsednik 
   Tatjana Bavdek – članica 
   Violeta Trontelj – članica 
   Janja Garbas Hočevar - članica 
 
 
ODSOTNI:  Tamara Kek – podpredsednica (opravičeno) 

mag. Andrej Šircelj – član (v odhodu) 
    
    
OSTALI PRISOTNI: Mateja Duša 
 
 
13. sejo Nadzornega odbora je sklical in vodil predsednik odbora M. Vehovec, ki je uvodoma 
pozdravil vse prisotne, nato pa dal v obravnavo dnevni red. 
 
Člani odbora so soglasno (4 ZA) sprejeli naslednji dnevni red: 
 
 

D N E V N I    R E D: 
 

1. Potrditev zapisnika 12. seje nadzornega odbora  
2. Seznanitev članov NO z odstopom člana NO ter imenovanje nove članice 

NO 
3. Odločanje o izbiri izvajalca za nadzor nad Vzgojno varstvenim zavodom 

Kekec Grosuplje 
4. Pregled ostalih nadzorov 
5. Razno 
 
 

1. Potrditev zapisnika 12. seje nadzornega odbora  
 
Člani Nadzornega odbora so soglasno (3 ZA) sprejeli: 
SKLEP 1: Zapisnik 12. seje Nadzornega odbora se potrdi.  
 
 
 

2. Seznanitev članov NO z odstopom člana NO ter imenovanje nove članice NO 
 

Razpravljal je M. Vehovec. Pojasnil je, da je Andrej Šircelj podal odstopno izjavo, da izstopa 
iz funkcije člana Nadzornega odbora Občine Grosuplje. Občinski svet Občine Grosuplje je 
zato imenoval novo članico mag. Janjo Garbas Hočevar.  
 
M. Vehovec je dejal, da je glede na javno polemiko imenovanja članice Janje Garbas 
Hočevar v NO uradno zaprosil za mnenje Ministrstvo za pravosodje in javno upravo,  Sektor 
za lokalno samoupravo. Ministrstvo je v svojem odgovoru med drugim zapisalo, da ni 
neposredne zakonske prepovedi tovrstnega razmerja, vendar pa številni dokumenti takšen 
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položaj opredeljujejo kot neetičen. … V konkretnem primeru gre za sorodstveno razmerje 
oseb, ko je ena (župan) oseba odgovorna za izvrševanje občinskega proračuna in 
predstojnik občinske uprave, druga (članica NO) pa nadzornica finančnega poslovanja tako 
župana kot uprave. Zato bo že pri prvem nadzoru, kjer bo nadzorovana občinska uprava, 
prišlo do interesnega nasprotja…. – članica NO bo v skladu z določbami Poslovnika NO 
Občine Grosuplje v tako rekoč konstantnem stanju izločitve iz odločanja.  
 
M. Vehovec je tudi dejal da bo imel velik problem, kako bo novi članici dodeljeval naloge, 
katere ne bodo v nasprotju interesov.  
 
 

3. Odločanje o izbiri izvajalca za nadzor nad Vzgojno varstvenim zavodom Kekec 
Grosuplje 

 
Razpravljali so M. Vehovec, V. Trontelj, T. Bavdek, J. Garbas Hočevar.  
 
M. Vehovec je članom NO predložil ponudbi dveh revizorjev – AJAK D.O.O., Ljubljana ter 
Romana Dečko Grmek s.p., Domžale. Ker ponudba AJAK d.o.o. podrobneje opredeljuje 
področja revidiranja, svetniki predlagajo, da se od Romane Dečko Grmek s.p, pridobi nova 
oz. dopolnjena ponudba, ki bo opredeljevala ista področja revidiranja. Prav tako se pridobi še 
nove ponudbe drugih ponudnikov. 
 
Člani Nadzornega odbora so soglasno (4 ZA) sprejeli: 
SKLEP 2: Nadzorni odbor pridobi od Romane Dečko Grmek s.p,. Domžale dopolnjeno 
ponudbo. Prav tako se pridobi še nekaj dodatnih ponudb za izvedbo notranjega revidiranja 
gospodarnosti poslovanja VVZ Kekec, ki pa morajo vsebovati oz. zajemati enaka področja 
revidiranja.  
 
 

4. Pregled ostalih nadzorov 
 
Razpravljali so M. Vehovec, V. Trontelj, T. Bavdek. 
 
Člani Nadzornega odbora so soglasno (3 ZA) sprejeli: 
SKLEP 3: Končno poročilo o nadzoru nad poslovanjem KS Šmarje v letu 2010/2011, ki ga je 
pripravila Tatjana Bavdek, se potrdi. Poročilo se posreduje nadzorovani osebi, občinskemu 
svetu in županu. 
 
M. Vehovec je dejal, da bo nadzor nad poslovanjem Zdravstvenega doma Grosuplje, s 
poudarkom na dajanju v najem poslovnih prostorov, za katerega je bil zadolžen g. A. Šircelj, 
prevzela J. Garbas Hočevar, po pridobitvi dokumentacije s strani A. Širclja. Predmetna 
zadeva se bo obravnavala na naslednji seji. 
 
 

5. Razno 
 
Pod to točko ni bilo razprave. 
 
13. seja Nadzornega odbora Občine Grosuplje je bila zaključena ob 19.00. 
 
 
Zapisala: 
Mateja Duša 
 OBČINA GROSUPLJE 
 NADZORNI ODBOR  
       Predsednik: Milan Vehovec, l. r. 


