
OBČINA MEDVODE        

NADZORNI ODBOR        

Cesta Komandanta Staneta 12 

1215 Medvode        Medvode, 16.6.2014 

 

 

ZAPISNIK 

 

 

24. seje Nadzornega odbora, ki je bila v ponedeljek, 16. 6. 2014 ob 20.00 uri v sejni sobi občinske 

stavbe Občine Medvode. 

 

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

člani odbora 

 

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 23. seje 

4. Obravnava ugovora na osnutek poročila o nadzoru Zaključnega računa proračuna Občine 

Medvode za leto 2011 

5. Obravnava ravnanja občinske uprave v zvezi z objavo končnega poročila poročila o nadzoru 

izvajanja zimske službe na območju Občine Medvode od oktobra 2012 do aprila 2013 

6. Razno 

 

Dnevni red je bil sprejet s 5 glasovi ZA. 

 

Ad3. Potrditev zapisnika 23. seje 

 

Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji 

SKLEP: 

 

Sprejme se zapisnik 23. seje odbora.  

 

Sklep je bil sprejet s 5 glasovi ZA. 

 

Ad4. Obravnava ugovora na osnutek poročila o nadzoru Zaključnega računa proračuna 

Občine Medvode za leto 2011 

 

Po razpravi je predsedujoči predlagal v sprejem  

SKLEP: 

 

Nadzorni odbor je sprejel  končno Poročilo o nadzoru Zaključnega računa proračuna Občine 

Medvode za leto 2011. 



 

Sklep je bil sprejet s 5 glasovi ZA. 

 

 

Ad5. Obravnava ravnanja občinske uprave v zvezi z objavo končnega poročila poročila o 

nadzoru izvajanja zimske službe na območju Občine Medvode od oktobra 2012 do aprila 

2013 

 

Predsednik NO je pred sejo dobil s strani občinske uprave na mizo izvod končnega poročila o  

Nadzoru izvajanja zimske službe na območju občine Medvode od oktobra 2012 do aprila 2013 z 

zahtevo, da Nadzorni odbor sam iz poročila izloči osebne podatke, kar naj bi bil predpogoj za 

objavo  na spletnih straneh občine. 

 

Nadzorni odbor je v zvezi z ne-objavo končnega poročila  o  Nadzoru izvajanja zimske službe na 

območju občine Medvode od oktobra 2012 do aprila 2013 sprejel naslednji  

SKLEP: 

 

Nadzorni odbor izraža protest nad ravnanjem občinske uprave, ki mora v skladu z statutom nuditi 

vso strokovno pomoč Nadzornemu odboru. V konkretnem primeru je občinska uprava neupravičeno 

zadržala objavo poročila in s tem ovirala delo Nadzornega odbora.  Nadzorni odbor je ponovno 

pregledal poročilo in ni v njem ni našel osebnih podatkov. Nadzorni odbor zahteva, da občinska 

uprava nemudoma objavi poročilo.  

 

Sklep je bil sprejet s 5 glasovi ZA. 

 

 

Ad6. Razno 

 

Nadzorni odbor je po pregledu programa sprejel  

SKLEP: 

 

Izvede se nadzor Zaključnega računa proračuna občine Medvode za leto 2012. 

Nadzor opravljajo vsi člani NO na sejah nadzornega odbora. 

Nadzor se začne izvajati na seji NO v četrtek 2.7.2013 ob 18.uri. 

 

 

 

 

Odbor je s sejo končal ob 21.15 uri. 

 

 

 

 

Zapisal         Predsednik odbora 

Mitja Starman                                    Anton Pušar 

 

 


