
OBČINA MEDVODE        

NADZORNI ODBOR 

Cesta komandanta Staneta 12 

1215 MEDVODE       Medvode, 14.4.2008 

 

 

ZAPISNIK 

 

 

10. seje Nadzornega odbora, ki je bila v četrtek, 3.4.2008 ob 19.00 uri v sejni sobi občinske 

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

 

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

 

OPRAVIČENO ODSOTNI: Anton Pušar 

 

OSTALI PRISOTNI: Sanja Malej, vodja oddelka za proračun in finance, Marko Košir in 

Mojca Baš  

 

Predsedujoči je ugotovil, da so prisotni štirje člani, da je seja sklepčna in da lahko začnejo z 

delom.  

 

Ad1. Potrditev dnevnega reda 

 

Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji 

DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 

2. Nadzor – javna naročila in naročila male vrednosti – pregled dokumentacije 

3. Letno poročilo NO 

4. Predlog odloka o zaključnem računu proračuna Občine Medvode za leto 2007 

5. Pobude in vprašanja članov NO 

 

Predsedujoči je predlagal zamenjavo vrstnega reda točk dnevnega reda. 

 

Predsedujoči je predlagal v sprejem spremenjen  

DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 

2. Predlog odloka o zaključnem računu proračuna Občine Medvode za leto 2007 

3. Letno poročilo NO 

4. Pobude in vprašanja članov NO 

5. Nadzor – javna naročila in naročila male vrednosti – pregled dokumentacije 

 

Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet. 

 

Ad2. Predlog odloka o zaključnem računu proračuna Občine Medvode za leto 2007 

 

Uvodno obrazložitev je podala Sanja Malej. V daljši razpravi so sodelovali vsi prisotni člani 

Nadzornega odbora. Pripomb na Predlog odloka o zaključnem računu proračuna Občine 

Medvode za leto 2007 ni bilo. 
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Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji sklep 

 

SKLEP: 

Nadzorni odbor je obravnaval Predlog odloka o zaključnem računu proračuna Občine 

Medvode za leto 2007 in ga sprejme. 

 

Sklep je bil s 4 glasovi ZA sprejet. 

 

 

Ad3. Letno poročilo NO 

 

Uvodno obrazložitev je podal Sašo Bitenc. Dejal je, da je bilo sprejeto že polletno poročilo, ji 

je bil sprejet, vendar še ni bil posredovan na občinski svet Občine Medvode. Na to poročilo je 

bila dodana še vsebina 5. in 6. seje. 

 

Mitja Starman je predlagal, da se k letnemu poročilu priloži tudi vsa končna poročila o 

nadzoru. 

 

Sašo Bitenc je glede nadzora  Zavoda za šport in prireditve predlagal, da se pri nadzoru 

vključi še leto 2007 tako, da se bo delal nadzor skupno za leto 2006 in 2007. Razlog je bil 

zamenjava direktorjev. Glede nadzora proračunske postavke 2.8.2.11 je dejal, da manjka še 

odzivno poročilo župana.  

 

Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji sklep 

 

SKLEP: 

Nadzorni odbor je obravnaval Poročilo nadzornega odbora občine Medvode za leto 2007 

in ga sprejel.   

 

Sklep je bil s 4 glasovi ZA sprejet. 

 

 

Ad4. Pobude in vprašanja članov NO 

 

Gustava Šimica je zanimalo za kakšna področja ima občina inšpektorja in kakšne so njegove 

pristojnosti. V nadaljevanju je podal pobudo za nadzor pirniške ceste in dodal, da bo predlog 

nadzora pripravil do naslednje seje odbora. 

 

Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji sklep 

 

SKLEP: 

Nadzorni odbor je sklenil, da bo naslednji nadzor, nadzor investicij v Aljaževo hišo in 

nadzor izgradnje ceste Verje - Pirniče. Do naslednje seje se bo pripravil program 

nadzorov. 

 

Sklep je bil s 4 glasovi ZA sprejet. 
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Ad5. Nadzor – javna naročila in naročila male vrednosti – pregled dokumentacije 

 

Prisotni člani Nadzornega odbora so skupaj s Sanjo Malej, vodjo oddelka za proračun in 

finance in Markom Koširjem pregledali dokumentacijo javnih naročil in naročil male 

vrednosti, ki jo je po dogovoru pripravila občinska uprava Občine Medvode. 

 

Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji sklep 

 

SKLEP: 

Nadzorni odbor naroča občinski upravi občine Medvode, da računalniško aplikacijo 

usposobi tako, da bodo možni izpisi iz glavnih in pomožnih knjig, v excel obliki. 

 

Sklep je bil s 4 glasovi ZA sprejet. 

 

 

 

Nadzorni odbor je s sejo končal ob 21.40 uri. 

 

 

 

 

Zapisal a        Predsednik odbora 

Mojca Baš                   Sašo Bitenc 

 


