
OBČINA MEDVODE        

NADZORNI ODBOR 

Cesta komandanta Staneta 12 

1215 MEDVODE       Medvode, 17.10.2007 

 

 

ZAPISNIK 

 

 

5. seje Nadzornega odbora, ki je bila v četrtek, 4.10.2007 ob 20.00 uri v sejni sobi občinske 

stavbe občine Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode (I. nadstropje). 

 

PRISOTNI: Sašo Bitenc, Nevenka Plešec, Anton Pušar, Mitja Starman in Gustav Šimic. 

 

OSTALI PRISOTNI: Mojca Baš iz občinske uprave 

 

Predsedujoči je ugotovil, da je prisotnih pet članov, da je seja sklepčna in da lahko začnejo z 

delom.  

 

Ad2. Potrditev dnevnega reda 

 

Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji 

DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev sklepčnosti 

2. Potrditev dnevnega reda  

3. Pregled in potrditev zapisnika 4. redne seje ter izredne korespondenčne seje 

4. Zaključni račun občine Medvode za leto 2006 – dodatna obravnava 

5. Poročilo o izvedbi nadzora izvajanja investicij občine Medvode 

6. Vmesno poročilo o izvedbi nadzora Zavoda za šport in prireditve občine Medvode 

7. Pobuda za izvedbo nadzora 

8. Poročilo o delu nadzornega odbora v prvem polletju leta 2007 

9. Pobude in vprašanja članov NO  

 

Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet. 

 

Ad3. Pregled in potrditev zapisnika  
 

Pripomb na zapisnik ni bilo. 

Zapisnik je bil potrjen s 5 glasovi ZA. 

 

Ad4. Zaključni račun občine Medvode za leto 2006 – dodatna obravnava 

 

Po ponovni razpravi zaključnega računa občine Medvode za leto 2006 je Nadzorni odbor 

sprejel naslednji  

SKLEP: 

5.1. Nadzorni odbor daje k zaključnemu računu za proračun občine Medvode za leto 

2006 pozitivno mnenje, z zadržkom pri postavki 1.4.1.14, Pravno zastopanje občine. 

Zadržek se nanaša na:  

Nadzorni odbor ugotavlja, da iz pravnega vidika strošek na poziciji 1.4.1.14 ni sporen, 

ker je zanj župan imel pooblastilo s strani Občinskega sveta o pristopu k poravnavi s 
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stečajnim upraviteljem družbe Dom. Sporna je izvedba poravnave, ker župan ni 

upošteval sklepov občinskih svetnikov o sestavi pogajalcev s stečajnim upraviteljem. 

Prav tako župan ni obvestil v ustreznem roku občinskih članov občinskega sveta o višini 

in načinu poravnave. Glede na to, da je bila problematika poravnave znana celo leto, bi 

ob rebalansu proračuna ta strošek moral biti zajet v njem.  

 

Sklep je bil s 5 glasovi ZA sprejet. 

 

Ad5. Poročilo o izvedbi nadzora izvajanja investicij občine Medvode 
 

Mitja Starman je podal obrazložitev  o Poročilu o izvedbi nadzora izvajanja investicij občine 

Medvode. 

Nadzorni odbor je po razpravi sprejel naslednji 

SKLEP: 

5.2. Nadzorni odbor sprejema osnutek Poročila o izvedbi nadzora izvajanja investicij 

Občine Medvode. V primeru, da v trideset-dnevnem roku ne bo odziva s strani župana, 

bo ta osnutek sprejet.  

 

Sklep je bil s 5 glasovi ZA sprejet. 

 

Ad6. Vmesno poročilo o izvedbi nadzora Zavoda za šport in prireditve občine Medvode 

 

Sašo Bitenc je podal poročilo, da nadzor poteka.  

 

Gustav Šimic je predlagal naslednji 

SKLEP:  

5.3. Pridobiti je potrebno zemljiško knjižni izpisek za Športno dvorano, iz katere bo 

razvidno kako je urejeno lastništvo. Poročilo pričakujemo na naslednji seji Nadzornega 

odbora.  

 

Sklep je bil s 5 glasovi ZA sprejet. 

 

Ad7. Pobuda za izvedbo nadzora 

 

Na predlog Mitja Starmana in po daljši razpravi je Nadzorni odbor sprejel sklep o izvedbi 

nadzora. 

 

SKLEP: 

5.4. Nadzorni odbor bo opravil nadzor porabe sredstev s proračunske postavke 8.2.11, iz 

proračuna leta 2004. V okviru nadzora naj se preveri, če se 1. člen pogodbe med Občino 

in Župnijo izvaja. Preveri naj se tudi, kako je Občina svojo investicijo pravno 

zavarovala, s povrnitvijo sredstev ali v obliki uporabnine.  

Nadzorovana oseba: Občina Medvode – župan / občinska uprava 

Določi se nadzornike: Mitja Starman, Nevenka Plešec in Sašo Bitenc.  

Kraj in čas nadzora: sreda, 9. januarja 2008, ob 17.00 uri na Občini Medvode. 

Seznam dokumentacije, ki bo pregledan na nadzoru s strokovno službo občinske uprave 

uskladi Mitja Starman. 

 

Sklep je bil s 5 glasovi ZA sprejet. 
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Ad8. Poročilo o delu nadzornega odbora v prvem polletju leta 2007 

 

Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji 

SKLEP: 

5.5. Nadzorni odbor sprejme poročilo o delu odbora v prvem polletju leta 2007. 

 

Sklep je bil s 5 glasovi ZA sprejet. 

 

 

Ad9. Pobude in vprašanja članov NO  

 

Mitja Starman je predlagal, da bi bile seje Nadzornega odbora lahko tudi delne in bi se lahko 

v okviru teh sej opravljal tudi nadzor (dva nadzora sta ena seja). 

 

Nevenka Plešec je menila, da bi  bilo o tem potrebno pridobiti mnenje pravne službe. 

 

Sašo Bitenc je predlagal, da se naj pregleda nekaj poslovnikov ter da bi bila to točka na 

naslednji seji nadzornega odbora.  

 

5.6. SKLEP: 

Nadzorni odbor zahteva zemljiško knjižni izpisek za Dom kulture v Pirničah iz katerega 

bo razvidno, kako je urejeno lastništvo. Rok: januarska seja Nadzornega odbora 

(predvidoma konec januarja). 

 

Nadzorni odbor je s sejo končal ob 21.50 uri. 

 

 

 

 

Zapisal a        Predsednik odbora 

Mojca Baš                   Sašo Bitenc 

 


