
OBČINA MEDVODE        

NADZORNI ODBOR 

Cesta komandanta Staneta 12 

1215 MEDVODE               Medvode, 12.11.2008 

 

 

ZAPISNIK 

 

 

13. seje Nadzornega odbora, ki je bila v torek, 11.11.2008 ob 19.00 uri v sejni sobi občinske 

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

 

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

 

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

občinske uprave.  

 

 

Ad1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 

 

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

pričnejo z delom.  

 

Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji 

 

DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda  

2. Pregled in potrditev zapisnika 12. seje 

3. Vmesno poročilo o izvedbi nadzora – strokovna ekskurzija na Irsko in v Španijo 

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

5. Odzivno poročilo vezano na nadzor Javna naročila Občine Medvode (nakup gasilnega 

vozila) 

6. Vmesno poročilo o izvedbi nadzora Javna naročila v občini Medvode (razen gasilno 

vozilo)   

7. Pobude in vprašanja članov Nadzornega odbora 

 

Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet s 5 glasovi ZA. 

 

 

Ad2. Potrditev zapisnika 12. seje odbora 

 

Anton Pušar je dejal, da se mu vabila za seje Nadzornega odbora pošlje tudi po e-pošti. 

 

Na zapisnik 12. seje ni bilo pripomb. 

 

Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji  

 

SKLEP: 

1. Nadzorni odbor je pregledal in potrdil zapisnik 11 seje. 

Sklep je bil s 5 glasovi ZA sprejet. 
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Ad3. Vmesno poročilo o izvedbi nadzora – strokovna ekskurzija na Irsko in v Španijo 

 

Sašo Bitenc je podal poročilo o izvedbi  nadzora strokovne ekskurzije Odbora za kmetijstvo 

in gozdarstvo na Irsko in v Španijo. V nadaljnji razpravi so sodelovali vsi člani odbora.  

 

Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji  

 

SKLEP: 

2. Nadzorni odbor je obravnaval poročilo o izvedbi nadzora – strokovna ekskurzija na 

Irsko in v Španijo. Pripravil bo čistopis poročila, ki ga bodo člani odbora potrdili  po 

elektronski pošti. Potrjeno poročilo bo posredovano nadzorovani osebi, županu, na 

katero mora pripraviti odzivno poročilo v tridesetih dneh po prejemu. 

 

Sklep je bil s 5 glasovi ZA sprejet. 

 

 

Ad4. Poročilo o izvedbi nadzora Zavoda za šport in prireditve občine Medvode 

 

Sašo Bitenc je podal kratko poročilo o izvedbi nadzora Zavoda za šport in prireditve občine 

Medvode. S strani članov Nadzornega odbora na poročilo ni bilo pripomb. 

 

Predsedujoči je v sprejem predlagal naslednji  

 

SKLEP: 

3. Nadzorni odbor je obravnaval poročilo o izvedbi nadzora Zavoda za šport in 

prireditve občine Medvode in ga sprejel. 

 

Sklep je bil s 5 glasovi ZA sprejet. 

 

 

Ad5. Odzivno poročilo vezano na nadzor Javna naročila Občine Medvode (nakup 

gasilnega vozila) 

 

Sašo Bitenc je seznanil člane odbora z odzivnim poročilom Leopolda Kneza, vezanega na 

nadzor Javna naročila Občine Medvode in sicer nakup gasilnega vozila. V razpravi so 

sodelovali vsi člani odbora. 

 

Predsedujoči je v sprejem predlagal naslednji  

 

SKLEP: 

4. Nadzorni odbor je obravnaval odzivno poročilo vezano na nadzor Javna naročila 

Občine Medvode - nakup gasilnega vozila, vendar ugotovitev, ki se nanašajo na 

izvajanje javnega razpisa ni mogel sprejeti iz razloga, nezadostno planiranih sredstev v 

občinskem proračunu. Odbor poziva župana, kot pripravljavca občinskega proračuna 

in občinski svet, da se v bodoče tovrstne investicije razširijo tako, da se v proračunu 

zagotovijo sredstva za celotno investicijo. Javno naročilo bo tako izvedeno za celotno 

investicijo. Nadzorni odbor je ocenil, da je lahko taka nabava bolj smotrna, ker je vozilo 

v uporabi takoj, pri nabavi pa se lahko pridobijo boljši pogoji. 

 

Sklep je bil s 5 glasovi ZA sprejet. 
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Ad6. Vmesno poročilo o izvedbi nadzora Javna naročila v občini Medvode (razen 

gasilno vozilo)   

 

Sašo Bitenc je člane odbora seznanil s poročilom o izvedbi nadzora Javna naročila v občini 

Medvode (razen gasilnega vozila). V razpravi so sodelovali vsi člani odbora.    

 

Predsedujoči je v sprejem predlagal naslednji  

 

SKLEP: 

5. Nadzorni odbor je obravnaval poročilo o izvedbi nadzora Javna naročila v občini 

Medvode (razen gasilnega vozila). Pripravil bo čistopis poročila, ki ga bodo člani odbora 

potrdili po elektronski pošti. 

 

Sklep je bil s 5 glasovi ZA sprejet. 

 

 

Ad7. Pobude in vprašanja članov Nadzornega odbora 

 

Sašo Bitenc je dejal, da na spletni strani Občine Medvode ni zapisnikov Nadzornega odbora.  

 

Mitja Starman je predlagal, da predsednik odbora napiše pismo županu, v katerem se ga prosi, 

da skrbi za spletno stran Nadzornega odbora. Dodal je, da je oblikovno čudna in neurejena. 

Poročila naj bodo na posebni strani, iz naslova pa naj bo razvidno za katero poročilo gre.  

 

Gustava Šimica je zanimalo, kdaj se bo pripravilo polletno poročilo o delu Nadzornega 

odbora in program dela Nadzornega odbora za leto 2009. 

 

 

  

Nadzorni odbor je s sejo končal ob 21.15 uri. 

 

 

Zapisal a        Predsednik odbora 

Mojca Baš                   Sašo Bitenc 

 


