
OBČINA MEDVODE        

NADZORNI ODBOR 

Cesta komandanta Staneta 12 

1215 MEDVODE                 Medvode, 28.5.2008 

 

 

ZAPISNIK 

 

 

11. seje Nadzornega odbora, ki je bila v četrtek, 22.5.2008 ob 20.00 uri v sejni sobi občinske 

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

 

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

 

OPRAVIČENO ODSOTNI: Nevenka Plešec 

 

OSTALI PRISOTNI: Sanja Malej, vodja oddelka za proračun in finance in Mojca Baš  

 

Predsedujoči je ugotovil, da so prisotni trije 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. Potrditev zapisnika 10. seje odbora 

3. Predlog odloka o spremembah odloka o proračunu občine Medvode za leto 2008 

4.   Pobude in vprašanja članov NO 

 

Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet. 

 

 

Ad2. Potrditev zapisnika 10. seje odbora 

 

Mitja Starman je podal pripombo na zapisnik, da je bil njegov predlog sklepa sprejet kot sklep 

Nadzornega odbora in sicer, občinski upravi se naroči, da računalniško aplikacijo usposobi 

tako, da bodo možni izpisi iz glavnih in pomožnih knjig, v excel obliki in da se to popravi. 

 

K tej točki dnevnega reda je prišel Anton Pušar, ob 20.10 uri. Prisotni so bili štirje člani 

odbora.  

 

 

Ad3. Predlog odloka o spremembah odloka o proračunu občine Medvode za leto 2008 

 

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

Nadzornega odbora. Nanj je bilo podanih tudi nekaj pripomb.  
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Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednje  

 

SKLEPE: 

1. Nadzorni odbor opozarja pripravljavca proračuna in občinski svet, da je 

zadolževanje  v letu 2008 nesmotrno, zato naj se temu prilagodi tudi proračun.  

 

2. Nadzorni odbor predlaga občinskemu svetu, da ob sprejemu Predloga odloka o 

spremembah odloka o proračunu občine Medvode za leto 2008, pri pravici 

župana o prerazporejanju sredstev poleg skupne omejitve (5%) določi omejitev 

pri povečanju oziroma zmanjšanju posamezne postavke in sicer 

 za zmanjšanje postavke maksimalno 50.000 EUR 

 za povečanje postavke maksimalno 100.000 EUR 

 

3. Nadzorni odbor predlaga, da občinska uprava popravi gradivo, ki se nanaša na 

načrt razvojnih nalog tako, da bo iz njega razvidna ocenjena vrednost posamezne 

investicije, že realizirana vrednost investicije v preteklih obdobjih in predvidena 

dinamika realizacije investicije. Hkrati naj bo v načrtu razvojnih nalog označeno 

za katere investicije so izdelani DIPI. Odbor tudi predlaga, da naj bo to redna 

oblika pri izdelavi načrta razvojnih nalog. 

 

4. Nadzorni odbor želi informacijo o razmerju financiranja občina : fundacija, za 

Poligon Bonovec. 

 

5. Nadzorni odbor se je seznanil s Predlogom odloka o spremembah odloka o 

proračunu občine Medvode za leto 2008 in ga sprejme s predhodnimi 

pripombami. 

 

Sklepi so bili s 4 glasovi ZA sprejeti. 

 

 

Ad4. Pobude in vprašanja članov NO 

 

Sašo Bitenc je člane odbora seznanil z odzivnim poročilom in s popravljenim aneksom k 

pogodbi z Župnijo Preska.  

 

Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednja  

 

SKLEPA: 

 

6. Nadzorni odbor je obravnaval odzivno poročilo in popravljen aneks k pogodbi z 

Župnijo Preska. Ugotovljeno je bilo, da je izpuščen vpis pravice najema 

poslovnih prostorov v Zemljiško knjigo. Nadzorni odbor je ocenil, da je tudi ta 

aneks sprejemljiv, zato poziva občinsko upravo, da do 16.6.2008 zagotovi podpis 

aneksa k  pogodbi. Po preteku datuma podpisa pogodbe bo Nadzorni odbor  

ponovno zadevo obravnaval in sprejel dokončno poročilo.  

 

7. Nadzorni odbor predlaga občinski upravi in občinskemu svetu  Občine Medvode, 

da sprejme Pravilnik o službenih potovanjih, ki naj vsebuje tudi merila za 

službena potovanja župana, članov občinskega sveta in članov odborov in 

komisij. 
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Sklepa sta bila s 4 glasovi ZA sprejeta. 

 

Sašo Bitenc je dejal, da bo naslednja seja Nadzornega odbora v ponedeljek, 16.6.2008, ob 20. 

uri. Občinska uprava naj do takrat pripravi pogodbo za nakup gasilskega vozila, pogodbo za 

nadgradnjo istega vozila in pogodbo ter razpis za opremo.  Glede Zimske službe je dejal, da 

bo razpis izšel do konca maja 2008, Nadzorni odbor pa pričakuje kopijo razpisa do 13.6.2008. 

V nadaljevanju je dejal, da bo v naslednjem letu službeno veliko odsoten, zato je predlagal, da 

se o tej zadevi dogovorijo. 

 

Člani Nadzornega odbora so se dogovorili, da bodo Poročilo nadzorov in Poročilo o delu 

Nadzornega odbora predstavili na septembrski seji občinskega sveta ter, da bo predsednik 

Nadzornega odbora oziroma njegov namestnik na vsaki seji občinskega sveta Občine 

Medvode, na kateri bodo točke dnevnega reda, ki jih je obravnaval tudi Nadzorni odbor. 

 

Vabila za sklic seje naj se članom Nadzornega odbora pošilja en teden pred sejo.  

 

 

 

 

 

Nadzorni odbor je s sejo končal ob 22.10 uri. 

 

 

 

 

Zapisal a        Predsednik odbora 

Mojca Baš                   Sašo Bitenc 

 


