
OBČINA MEDVODE        

NADZORNI ODBOR 

Cesta komandanta Staneta 12 

1215 MEDVODE             Medvode, 14. 1. 2010 

 

 

ZAPISNIK 

 

 

22. seje Nadzornega odbora, ki je bila v torek, 10.1. 2010 ob 19.00 uri v sejni sobi občinske 

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

 

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

 

OSTALI PRISOTNI: Stanislav Žagar, župan, Vanja Debeljak, vodja občinske uprave, Sanja 

Malej, vodja oddelka za proračun in finance, Gregor Lojevec, vodja oddelka za GSJ, Klemen 

Svoljšak in Mojca Baš iz občinske uprave.  

 

Ad1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 

 

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

delom.  

 

Predsedujoči je razširil dnevni red z novo 2. točko, ki se glasi »Potrditev dnevnega reda«. 

Ostale točke se smiselno preštevilčijo.  

 

Predsedujoči je v sprejem predlaga spremenjen   

 

DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev sklepčnosti 

2. Potrditev dnevnega reda 

3. Potrditev zapisnika prejšnje seje 

4. Vzdrževanje občinskih cest - pregled uresničevanja zahtevanih ukrepov 

5. Nadzor smotrnosti delovanja Poligona Bonovec - pregled dokumentacije 

6. Nadzor podjemnih pogodb - popravek sklepa 

7. Odgovori občinske uprave na vprašanja članov NO na prejšnji seji 

8. Vprašanja članov NO 

 

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

 

 

Ad3. Potrditev zapisnika 21. seje odbora 

 

Predsedujoči je glede Poligona Bonovec (ŠD ŠRC Preska – Medvode) dejal, da je Nadzorni 

odbor sprejel sklep, da se nadzor spremeni v  nadzor smotrnosti delovanja Poligona Bonovec. 

Na osnovi sprejetega sklepa se je spremenil naslov v 4. točki.  

 

Na zapisnik ni bilo pripomb.  

 

Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji  
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SKLEP: 

1. Nadzorni odbor je pregledal in potrdil zapisnik 21. seje odbora. 

 

Sklep je bil s 5 glasovi ZA soglasno sprejet. 

 

 

Ad4. Vzdrževanje občinskih cest - pregled uresničevanja zahtevanih ukrepov 

 

Predsedujoči je dejal, da je Nadzorni odbor prejel dopis v katerem so bili definirani računi, ki 

so bili izstavljeni in zneski plačil. Člani odbora so predlagali, da občinska uprava do naslednje 

seje Nadzornega odbora pripravi poročilo in sicer kaj se je občinska uprava dogovorila z 

izvajalcem oziroma, kako je sanirala izvajanje pogodbe o rednem vzdrževanju občinskih cest. 

Navede naj se tudi, da za popravke obstaja cenik, kako se lahko le ta spreminja in kako se je 

za nazaj poračunalo delo. Vse to bo priloga zapisnika. Potrebno bi bilo tudi poročilo o 

realizaciji zimske službe in sicer od razpisa koncesije naprej. Do naslednje seje Nadzornega 

odbora pa naj se pripravi kratek zapisnik, iz katerega bo razvidno število ponudb, kakšna je 

bila ponudbena vrednost in kateri ponudnik je bil izbran. Zapisnik o postopku in izboru  bo 

priloga zapisnika. Prav tako naj se na naslednji seji Nadzornega odbora predloži na vpogled 

celotna dokumentacija, ki sodi k računu za november 2009 (gradbeni dnevnik in gradbeno 

knjigo). 

 

Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji  

 

SKLEP:  

2. Nadzorni odbor se je seznanil z dejavnostmi, ki jih je občinska uprava Občine 

Medvode opravila po nadzoru in s fazami postopka o izboru koncesionarja za 

vzdrževanje občinskih cest in zimsko službo ter nima večjih pripomb. 

Nadzorni odbor zahteva, da se mu na naslednji seji predloži račun za redno 

vzdrževanje cest za mesec november 2009, z vso potrebno dokumentacijo 

(gradbeni  dnevnik in gradbeno knjigo). Na seji morajo biti prisotni tudi 

predstavniki občinske uprave, ki bodo na voljo za dodatna pojasnila. 

Občinska uprava občine Medvode mora do naslednje seje Nadzornega odbora 

pripraviti  pisno poročilo o poravnavi s pogodbenim partnerjem, o preveč 

plačanih računih v preteklih letih in zapisnik o postopku in izboru koncesionarja 

za vzdrževanje občinskih cest na območju Občine Medvode. 

 

Sklep je bil s 5 glasovi ZA soglasno sprejet. 

 

 

Ad5. Nadzor smotrnosti delovanja Poligona Bonovec - pregled dokumentacije 

 

Predsedujoči je dejal, da so člani Nadzornega odbora skupaj z vabilom prejeli dopis ŠD ŠRC 

Preska – Medvode z ovrednotenimi prihodki in odhodki ter komentarji. Na podlagi dopisa se 

je razvila razprava v kateri so sodelovalo vsi člani odbora. V nadaljevanju so člani odbora 

ugotovili, da s ŠD ŠRC Preska – Medvode, ki upravlja Poligona Bonovec in Občino 

Medvode, ki je lastnik, pogodba o upravljanju ali najemu še ni sklenjena. Strošek dela 

(obračun stroška dela,  kdo je določil višino prispevka in podobne zadeve) bo potrebno 

določiti z občinskim aktom ali s pogodbo o upravljanju in doreči, kam bo šel dobiček od 

prodanih kart. Nadzor bo zaključen meseca aprila 2010. Nadzorovala se bo tudi prodaja kart 
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po dnevih. Predsedujoči je predlagal, da se pripravi osnutek poročila o nadzoru, ki pa se bo 

sproti dopolnjeval do aprila 2010. 

SKLEP:  

3. Nadzorni odbor je pregledal dokumentacijo dostavljeno s strani ŠD ŠRC  

Preska–Medvode.  

Odbor predlaga županu in občinski upravi Občine Medvode, da uredi pogodbeni 

odnos z upravljavcem in določi cene.   

Nadzorni odbor bo z nadzorom zaključil v mesecu aprilu  2010. Do 31.3.2010   

mora ŠD ŠRC Preska–Medvode pripraviti podatke o finančnem poslovanju 

(odhodki in prihodki) in obratovanju v letu 2010 in ga posredovati NO. 

 

Sklep je bil s 5 glasovi ZA soglasno sprejet. 

 

 

Ad6. Nadzor podjemnih pogodb - popravek sklepa 

 

Predsedujoči je dejal, da je po elektronski pošti posredoval dopis in tabelo, ki se bo 

posredovala vsem posrednim in neposrednim proračunskim uporabnikom. Posreduje se mu 

vse naslovnike, kamor se bo posredoval dopis s tabelo.  

 

Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji 

 

SKLEP: 

4. Nadzorni odbor je sprejel besedilo dopisa in popravljeno tabelo, ki se ju bo 

posredovalo vsem posrednim in neposrednim proračunskim uporabnikom do 

22.1.2010. Rok za oddajo izpolnjene tabele je 31.3.2010.  
 

Sklep je bil s 5 glasovi ZA soglasno sprejet. 

 

 

Ad7. Odgovori občinske uprave na vprašanja članov NO na prejšnji seji 

 

Na vprašanja članov Nadzornega odbora sta odgovore podala Stanislav Žagar in Gregor 

Lojevec na sami seji. Odgovore pa so člani odbora prejeli tudi v pisni obliki. 

 

 

Ad8. Vprašanja članov NO 

 

K tej točki ni bilo razprave. 

 

 

Nadzorni odbor je s sejo končal ob 21.10 uri. 

 

 

 

Zapisal a        Predsednik odbora 

Mojca Baš                    Sašo Bitenc 

 


