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OBČINA MEDVODE        

NADZORNI ODBOR        

Cesta Komandanta Staneta 12 

1215 Medvode        Medvode, 24. 3. 2014 

 

 

ZAPISNIK 

 

 

21. seje Nadzornega odbora, ki je bila v sredo, 12. 3. 2014 ob 18.00 uri v sejni sobi občinske stavbe 

Občine Medvode. 

 

Prisotni: Anton Pušar, Marjana Avguštin, Nevenka Plešec in Mitja Starman – člani odbora, Sanja 

Malej in Mirjam Malovrh Mikolčevič. 

 

Opravičeno odsotna: Aleksandra Heinzer. 

 

Ad1. Ugotovitev sklepčnosti. 

 

Predsednik odbora je ugotovil, da so prisotni štirje člani, da je seja sklepčna in da lahko pričnejo z 

delom. Odbor je pričel z delom ob 18.15.  

 

Ad2. Potrditev dnevnega reda 

 

Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji 

DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev sklepčnosti 

2. Potrditev dnevnega reda 

3. Potrditev zapisnika 20. seje 

4. Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Medvode za leto 2013 

5. Nadaljevanje z nadzorom izvajanja zimske službe na območju Občine Medvode od oktobra 

2012 do aprila 2013 

6. Osnutek poročila o nadzoru Zaključnega računa proračuna Občine Medvode za leto 2011 

7. Razno 

 

Dnevni red je bil sprejet s 4 glasovi ZA. 

 

Ad3. Potrditev zapisnika 20. seje 

 

Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji 

SKLEP: 

 

Sprejme se zapisnik 20. seje odbora.  

 

Sklep je bil sprejet s 4 glasovi ZA. 

 

Ad4. Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Medvode za leto 2013 

 

Uvodno obrazložitev je podala Sanja Malej.  

 

Po daljši razpravi, v kateri so sodelovali vsi prisotni člani odbora, je predsedujoči predlagal v 

sprejem naslednji SKLEP: 
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Nadzorni odbor se je seznanil s predlogom Odloka o zaključnem računu proračuna Občine 

Medvode za leto 2013. Nadzorni odbor opozarja, da je v proračunu problematična postavka tekoči 

primanjkljaj, ki predstavlja 5,7% proračuna.  

Nadzorni odbor ponovno opozarja na višino zadolženosti občine, ki je že nad povprečjem 

zadolženosti Slovenskih občin in samo stroški zadolževanja znašajo 3,7% proračuna.  

Nadzorni odbor priporoča poenotenje letnih poročil krajevnih skupnosti. 

 

Sklep je bil sprejet s 4 glasovi ZA. 

 

Ad5. Nadaljevanje z nadzorom izvajanja zimske službe na območju Občine Medvode od  

         oktobra 2012 do aprila 2013 

 

Po daljši razpravi, v kateri so sodelovali vsi prisotni člani odbora, je predsedujoči predlagal v 

sprejem naslednji SKLEP: 

 

Nadzorni odbor je pregledal prispelo zahtevano dokumentacijo, ki jo bo proučil do naslednje seje 

odbora in na podlagi prejete dokumentacije pripravil osnutek poročila.  

 

Sklep je bil sprejet s 4 glasovi ZA. 

 

Ad6. Osnutek poročila o nadzoru Zaključnega računa proračuna Občine Medvode za leto  

         2011 

 

Osnutek poročila bodo člani obravnavali na naslednji seji odbora.  

 

Ad7. Razno 

 

Naslednja seja odbora bo 10. aprila 2014. 

 

 

 

 

Odbor je s sejo končal ob 20.00 uri. 

 

 

Zapisala         Predsednik odbora 

Mirjam Malovrh Mikolčevič       Anton Pušar 


