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OBČINA MEDVODE        

NADZORNI ODBOR                                                                       

Cesta komandanta Staneta 12 

1215 MEDVODE             Medvode, 18. 5. 2010 

 

 

ZAPISNIK 

 

 

24. seje Nadzornega odbora, ki je bila v četrtek, 13. 5. 2010 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, Anton Pušar in Mitja Starman. 

 

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

občinske uprave.  

 

Ad1. Ugotovitev sklepčnosti  

 

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

delom.  

 

Ad2. Potrditev dnevnega reda 

 

Predsedujoči je v sprejem predlaga spremenjen   

DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev sklepčnosti 

2. Potrditev dnevnega reda 

3. Potrditev zapisnika prejšnje seje 

4. Nadzor smotrnosti delovanja Poligona Bonovec 

5. Nadzor – izgradnja kanalizacije Spodnje Pirniče - Vikrče 

6. Odgovor župana Holding, vezano na nadzor izgradnje kanalizacije Spodnje Pirniče -   

    Vikrče 

7. Vprašanja članov NO 

  

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

 

Ad3. Potrditev zapisnika 23. seje odbora 

 

Gustav Šimic je opozoril, da je potrebno v zapisnik navesti sklepe.  

 

Predsedujoči je povedal, da bodo sklepi navedeni v poročilu o nadzoru. 

 

Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji  

SKLEP: 

 

Sprejme se zapisnik 23. seje odbora. 

 

Sklep je bil s 5 glasovi ZA soglasno sprejet. 
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Ad4. Nadzor smotrnosti delovanja Poligona Bonovec 

 

Predsedujoči je povedal, da so prejeli Poročilo o poizkusnem obratovanju Poligona Bonovec. 

Iz poročila je razvidno, da je iz poslovanja izguba, ni pa razvidno ali se je ŠRC Preska 

dodatno zadolžil, da je izgubo pokril. Povedal je, da v gradivu ni priloge Lista osnovnih 

sredstev Poligona Bonovec, kot je bilo dogovorjeno. V poročilu tudi ni naveden način 

ureditve pogodbenega odnosa med občino in ŠRC Preska, kakor tudi ni navedeno na kakšen 

način so pobirali denar in ga polagali na račun, kako so bile izplačane ure dela (podjemne 

pogodbe,…), itd.  

 

Sanja Malej je odgovorila, da bo po elektronski pošti poslala Listo osnovnih sredstev 

Poligona Bonovec in da župan ve, da NO zahteva, da se uredi pogodbeno razmerje med 

najemnikom Poligona Bonovec in Občino Medvode.  

 

Mitja Starman je predlagal, da se nadzor zaključi.  

 

Predsedujoči je povedal, da bodo na naslednji seji odbora obravnavali Zaključni račun za leto 

2009 in Rebalans proračuna za leto 2010, verjetno pa bo odbor obravnaval tudi zaključno 

poročilo nadzora Poligona Bonovec.  

 

Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji 

SKLEP: 

 

Nadzorni odbor je prejel Poročilo o poizkusnem obratovanju Poligona Bonovec, ki ga je 

potrebno dopolniti s/z: 

- seznamom osnovnih sredstev 

- načinom opravljenih transakcij z denarjem (pridobljenim s prodajo kart, kako so bile 

izplačane ure dela (9.518 €), na kakšen način so pobirali denar, itd) 

- poročilom, koliko je prihodkov od oddaje poligona šolam in športnim društvom, 

prihodkov od članarin, sponzorjev… 

 

Sklep je bil sprejet s 5 glasovi ZA. 

 

Ad5. Nadzor – izgradnja kanalizacije Spodnje Pirniče – Vikrče 

Ad6. Odgovor župana Holding, vezano na nadzor izgradnje kanalizacije Spodnje     

        Pirniče -Vikrče 

 

Gustav Šimic je vodji oddelka GJS poslal vprašanja, na katera pa ni prejel odgovorov.  

 

Mitja Starman je povedal, da se bo investicija pregledala zato, ker ni v nobenem občinskem 

programu. Pri nadzoru so ugotovili, da kanalizacijo financira Javni Holding.  

 

Gustav Šimic je povedal, da se je projekt začel v septembru 2009. Na sestanku krajanov je 

bila podana informacija, da bodo uredili tudi meteorno vodo, napeljana bo razsvetljava in 

napeljan bo plin. Pojavilo se je vprašanje, če so za vse zadeve pripravljeni dokumenti in 

odgovor je bil da projektov za to ni, izvajalec pa dela kanalizacijo. Vprašanje je, kdaj in za 

kakšen denar je bil naročen projekt kanalizacije, kako je bil izbran izvajalec in kakšno vlogo 

je imela občina, glede na to, da je investitor na tabli in z gradbenim dovoljenjem pri izboru 

izvajalca. Zanimalo ga je tudi, zakaj o investiciji člani občinskega sveta niso obveščenim oz. 

je menil, da bi občinski svet investicijo moral obravnavati.   
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Mitja Starman je menil, da je sporno, ker se gre v investicijo brez programa opremljanja. 

Želeli so DIIP investicije – Izgradnja kanalizacije Sp. Pirniče - Vikrče na vpogled, pa ga niso 

dobili.  

 

Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednja 

SKLEPA: 

 

1. NO zahteva zapisnike inšpektorjev, ki so bili na ogledu pri gradnji kanalizacije Sp. 

Pirniče – Vikrče.  

 

Sklep je bil sprejet s 5 glasovi ZA. 

 

2. Pozove se Javni Holding, da posredujejo dokumente, ki jih župan na zahtevo odbora ni 

predložil. 

 

Sklep je bil sprejet s 5 glasovi ZA. 

 

Ad7. Vprašanja članov NO 

 

Mitja Starman je predlagal, da se pripravi poročilo oz. preglednico podjemnih pogodb, ki jih 

je odbor pregledal.  

 

Predsedujoči je seznanil člane odbora z dopisom Župnijske karitas Preska, v katerem navaja 

ugotovitev pravilne razporeditve občinskih proračunskih sredstev za sofinanciranje socialnih, 

zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti. 

 

Mitja Starman je predlagal, da predsednik odbora pošlje podpisanim dopis, da je NO 

obravnaval dopis stranke Zares-nova politika in stranke SD in da je sklenjena pogodba z 

notranjo revizorko, za revizijo prerazporeditev, sprejetih na 23. seji občinskega sveta, dne 

2.2.2010. Po prejemu poročila notranje revizorke bo NO o zadevi odločil.  

 

Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednja 

SKLEPA: 

 

1. Pripravi se poročilo o nadzoru podjemnih pogodb (poročilo vsebuje ugotovitev, koliko 

jih je bilo poslanih, kdo ni odgovoril in kopije vseh odgovorov). 

 

Sklep je bil sprejet s 5 glasovi ZA. 

 

2. Na naslednji seji odbora, konec maja, je na dnevnem redu Zaključni račun za leto 2009 

in rebalans za leto 2010. 

 

Sklep je bil sprejet s 5 glasovi ZA. 

 

 

Odbor je s sejo končal ob 21.20 uri. 

 

 

Zapisala          Predsednik odbora 

Mirjam Malovrh Mikolčevič       Sašo Bitenc 


