
OBČINA MEDVODE        

NADZORNI ODBOR        

Cesta Komandanta Staneta 12 

1215 Medvode        Medvode, 22. 4. 2014 

 

 

ZAPISNIK 

 

 

22. seje Nadzornega odbora, ki je bila v četrtek, 17. 4. 2014 ob 18.00 uri v sejni sobi občinske 

stavbe Občine Medvode. 

 

Prisotni: Anton Pušar, Marjana Avguštin, Aleksandra Heinzer, Nevenka Plešec in Mitja Starman – 

člani odbora, Sanja Malej in Mirjam Malovrh Mikolčevič. 

 

Ad1. Ugotovitev sklepčnosti. 

 

Predsednik odbora je ugotovil, da je prisotnih pet članov, 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 21. seje 

4. Osnutek poročila o nadzoru izvajanja zimske službe na območju Občine Medvode od oktobra 

2012 do aprila 2013 

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

6. Razno 

 

Dnevni red je bil sprejet s 5 glasovi ZA. 

 

Ad3. Potrditev zapisnika 21. seje 

 

Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji 

SKLEP: 

 

Sprejme se zapisnik 21. seje odbora.  

 

Sklep je bil sprejet s 5 glasovi ZA. 

 

Ad4. Osnutek poročila o nadzoru izvajanja zimske službe na območju Občine Medvode od  

         oktobra 2012 do aprila 2013 

 

Nadzorni odbor je obravnavali osnutek Poročila o nadzoru izvajanja zimske službe na območju 

občine Medvode v obdobju oktober 2012 - april 2013. 

 

Po razpravi je predsedujoči predlagal v sprejem naslednji 

SKLEP: 

NO sprejema osnutek poročila in ga pošilja županu občine Medvode v obravnavo.  



Sklep je bil sprejet s 5 glasovi ZA. 

 

Ad5. Osnutek poročila o nadzoru Zaključnega računa proračuna Občine Medvode za leto  

         2011 

 

Nadzorni odbor je obravnavali osnutek Poročila o nadzoru Zaključnega računa proračuna Občine 

Medvode za leto 2011. 

 

Po razpravi je predsedujoči predlagal v sprejem naslednji 

SKLEP: 

NO sprejema osnutek poročila in ga pošilja županu občine Medvode v obravnavo.  

 

Sklep je bil sprejet s 5 glasovi ZA. 

 

Ad6. Razno 

 

Nadzorni odbor je obravnaval predlog odbora za družbene dejavnosti občinskega sveta, da naj  

opravi nadzor nad finančnim poslovanjem Knjižnice Medvode. Nadzorni odbor je ugotovil, da tega 

nadzora nima v planu nadzorov za leto 2014 in poziva občinsko upravo naj nadzor opravi notranja 

revizija občine. 
  

 

 

Odbor je s sejo končal ob  

 

 

 

 

Zapisala         Predsednik odbora 

Mirjam Malovrh Mikolčevič       Anton Pušar 

 

 


