
OBČINA MEDVODE        

NADZORNI ODBOR 

Cesta komandanta Staneta 12 

1215 MEDVODE               Medvode, 22. 4. 2009 

 

 

ZAPISNIK 

 

 

19. seje Nadzornega odbora, ki je bila v torek, 21. 4. 2009 ob 20.00 uri v sejni sobi občinske 

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

 

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

 

ODSOTEN: Anton Pušar. 

 

OSTALI PRISOTNI: Sanja Malej, vodja oddelka za proračun in finance in Meta Rotar 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 začnejo z 

delom.  

 

Predsednik odbora je predlagal v sprejem spremenjen dnevni red, in sicer na dnevni red se 

pod točko tri uvrsti  »Predstavitev končnega poročila nadzora o smotrnosti porabe sredstev 

vzdrževanja lokalnih cest v občini Medvode«. 

 

Predsedujoči v sprejem predlaga naslednji   

 

DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev sklepčnosti 

2. Pregled in potrditev zapisnika 18. seje  

3. Predstavitev končnega poročila nadzora o smotrnosti porabe sredstev vzdrževanja lokalnih  

    cest v občini Medvode  

4. Nadaljevanje nadzora - Bonovec 

5. Pobude in vprašanja članov NO 

 

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

 

 

Ad2. Potrditev zapisnika 18. seje odbora 

 

Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji  

 

SKLEP: 

1. Nadzorni odbor je pregledal in potrdil zapisnik 18. seje odbora. 

 

Sklep je bil s 4 glasovi ZA sprejet. 
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Ad3. Predstavitev končnega poročila nadzora o smotrnosti porabe sredstev vzdrževanja           

lokalnih cest v občini Medvode  

 

Mitja Starman in Gustav Šimic sta predstavila končno poročilo nadzora o smotrnosti porabe 

sredstev vzdrževanja lokalnih cest v občini Medvode. V daljši razpravi v kateri so sodelovali 

vsi člani Nadzornega odbora in usklajevanju je predsedujoči predlagal v sprejem naslednji     

  

SKLEP:  

2. Nadzorni odbor sprejme Poročilo o opravljenem nadzoru; Nadzor smotrne 

porabe sredstev vzdrževanja lokalnih cest v občini Medvode.   

 

Sklep je bil s 4 glasovi ZA sprejet. 

 

 

Ad4. Nadaljevanje nadzora - Bonovec 

 

Člani Nadzornega odbora so zahtevali, da občinska uprava posreduje dodatno gradivo za 

nadzor poligona Bonovec.  

 

Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji  

 

SKLEP: 

3. Nadzorni odbor bo nadaljeval nadzor Poligona Bonovec tretji torek v mesecu 

maju. 

 

Sklep je bil s 4 glasovi ZA sprejet. 

 

 

Ad5. Pobude in vprašanja članov NO 

 

Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji 

 

SKLEP: 

4. Nadzorni odbor bo opravil  nadzor podjemnih pogodb vseh posrednih in 

neposrednih porabnikov proračunskega denarja občine Medvode za leto 2008. 

Do naslednje seje se pripravi tabela z vprašalnikom za nabor podatkov ter 

spremni dopis, ki se ga bo posredovalo vsem posrednim in neposrednim 

porabnikom proračunskega denarja občine Medvode v letu 2008.  

 

Sklep je bil s 4 glasovi ZA sprejet. 

 

Nadzorni odbor je s sejo končal ob 23.40 uri. 

 

 

Zapisal a        Predsednik odbora 

Meta Rotar                    Sašo Bitenc 

 


