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ZAPISNIK 

 

 

23. seje Nadzornega odbora, ki je bila v četrtek, 5. 6. 2014 ob 19.00 uri v sejni sobi občinske stavbe 

Občine Medvode. 

 

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

člani odbora in Sanja Malej iz občinske uprave. 

 

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 19.15 uri. 

 

Ad2. Potrditev dnevnega reda 

 

Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji 

DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev sklepčnosti 

2. Potrditev dnevnega reda 

3. Potrditev zapisnika 22. seje 

4. Obravnava ugovora na osnutek poročila o nadzoru izvajanja zimske službe na območju Občine 

Medvode od oktobra 2012 do aprila 2013 

5. Obravnava ugovora na 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 22. seje 

 

Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji 

SKLEP: 

 

Sprejme se zapisnik 22. seje odbora.  

 

Sklep je bil sprejet s 5 glasovi ZA. 

 

Ad4. Obravnava ugovora na osnutek poročila o nadzoru izvajanja zimske službe na območju 

Občine Medvode od oktobra 2012 do aprila 2013 

 

Po razpravi je predsedujoči predlagal v sprejem naslednja  

SKLEPA: 

 

1. Nadzorni odbor je sprejel  končno Poročilo o nadzoru izvajanja zimske službe na območju 

občine Medvode v obdobju oktober 2012 - april 2013. 



Sklep je bil sprejet s 5 glasovi ZA. 

 

2. Nadzorni odbor je sprejel sklep, da se končno poročilo posreduje Računskemu sodišču, 

Komisiji za preprečevanje korupcije in članom občinskega sveta po pošti.  

 

Sklep je bil sprejet s 5 glasovi ZA. 

 

Ad5. Obravnava ugovora na osnutek poročila o nadzoru Zaključnega računa proračuna 

Občine Medvode za leto 2011 

 

Nadzorni odbor ni obravnaval ugovora na osnutek Poročila o nadzoru Zaključnega računa 

proračuna Občine Medvode za leto 2011. Točka se prestavi na naslednjo sejo saj člani nadzornega 

odbora še niso proučili ugovora župana. 

 

Ad6. Razno 

 

Nadzorni odbor izraža začudenje nad izjavami nekaterih članov občinskega sveta o nedelovanju 

nadzornega odbora. Pri tem z zaskrbljenostjo ugotavlja, da v celotnem mandatu občinski svet ni 

obravnaval niti enega končnega poročila nadzornega odbora in ni sprejel nikakršnih ukrepov v 

zvezi z ugotovitvami. Delo nadzornega odbora je specifično, saj poleg dela na sejah, zahteva kar 

nekaj strokovnega dela, ki pa so ga člani opravljali brezplačno. 

 

 

Odbor je s sejo končal ob 21.30 uri. 

 

 

 

 

Zapisala         Predsednik odbora 

Sanja Malej                                          Anton Pušar 

 

 


