
OBČINA MEDVODE        

NADZORNI ODBOR 

Cesta komandanta Staneta 12 

1215 MEDVODE               Medvode, 10.12.2008 

 

 

ZAPISNIK 

 

 

14. seje Nadzornega odbora, ki je bila v torek, 9.12.2008 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: Župan Stanislav Žagar, Sanja Malej, vodja oddelka za proračun in 

finance, Katja Podgoršek, vodja oddelka za investicije in Mojca Baš iz občinske uprave.  

 

 

Ad1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 

 

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

delom.  

 

Predsedujoči je predlagal razširitev dnevnega reda z novo 5. točko, ki se glasi »Nadzor porabe 

sredstev za vzdrževanje lokalnih cest«. Ostale točke se smiselno preštevilčijo.  

 

Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji 

 

DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda  

2. Pregled in potrditev zapisnika 13. seje 

3. Načrt razvojnih programov Občine Medvode 2009 - 2013 

4. Osnutek odloka o proračunu Občine Medvode za leto 2009   

Osnutek odloka o proračunu Občine Medvode za leto 2010 

      5.   Nadzor porabe sredstev za vzdrževanje lokalnih cest 

6. Pobude in vprašanja članov Nadzornega odbora 

 

Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet s 4 glasovi ZA. 

 

 

Ad2. Potrditev zapisnika 13. seje odbora 

 

Na zapisnik 13. seje ni bilo pripomb. 

 

Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji  

 

SKLEP: 

1. Nadzorni odbor je pregledal in potrdil zapisnik 13 seje. 

 

Sklep je bil s 4 glasovi ZA sprejet. 
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Ad3. Načrt razvojnih programov Občine Medvode 2009 - 2013 

 

K tej točki dnevnega reda je prišel Anton Pušar, ob 19.30 uri. Prisotnih je bilo pet članov 

odbora.  

 

Uvodno obrazložitev je podala Katja Podgoršek, vodja oddelka za investicije. V nadaljnji 

razpravi so sodelovali vsi člani odbora.  

 

Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji  

 

SKLEP: 

2. Nadzorni odbor se je seznanil z Načrtom razvojnih programov Občine Medvode 2009 

– 2013. Občinski upravi predlaga, da tam kjer je mogoče, naj se investicij ne drobi. Za 

vse investicije, ki se začnejo 2009 naj se naredi DIPE, oziroma se označi, kateri DIPI so 

narejeni. 

 

Sklep je bil s 5 glasovi ZA sprejet. 

 

 

Ad4. Osnutek odloka o proračunu Občine Medvode za leto 2009  in Osnutek odloka o 

proračunu Občine Medvode za leto 2010 

 

Uvodno obrazložitev je podala Sanja Malej, vodja oddelka za proračun in finance. V razpravi 

so sodelovali vsi člani odbora. 

 

Predsedujoči je v sprejem predlagal naslednji  

 

SKLEP: 

3. Nadzorni odbor se je seznanil z Osnutkom odloka o proračunu Občine Medvode za 

leto 2009  in z Osnutkom odloka o proračunu Občine Medvode za leto 2010. 

 

Sklep je bil s 5 glasovi ZA sprejet. 

 

 

Ad5. Nadzor porabe sredstev za vzdrževanje lokalnih cest 

 

Predsedujoči je v sprejem predlagal naslednji  

 

SKLEP: 

4. Nadzorni odbor bo opravil nadzor smotrnosti porabe sredstev  vzdrževanja lokalnih 

cest v občini Medvode. 

Nadzorovana oseba: Občina Medvode – župan  

Določi se nadzornike: Mitja Starman in Gustav Šimic  

Čas nadzora: januar 2009 

 

Sklep je bil s 5 glasovi ZA sprejet. 
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Ad6. Pobude in vprašanja članov Nadzornega odbora 

 

Gustav Šimic je člane odbora seznanil s kratkim poročilom seminarja »Nadzor nad porabo 

sredstev strukturnih in kohezijskega sklada pri financiranju občinskih projektov«. 

 

  

Nadzorni odbor je s sejo končal ob 21.40 uri. 

 

 

Zapisal a        Predsednik odbora 

Mojca Baš                   Sašo Bitenc 

 


