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OBČINA MEDVODE        

NADZORNI ODBOR                                                                    

Cesta komandanta Staneta 12 

1215 MEDVODE             Medvode, 28. 5. 2010 

 

 

ZAPISNIK 

 

 

25. seje Nadzornega odbora, ki je bila v četrtek, 27. 5. 2010 ob 20.05 uri v sejni sobi občinske 

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

 

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

 

OPRAVIČENO ODSOTEN: Sašo Bitenc 

 

OSTALI PRISOTNI: Sanja Malej, vodja oddelka za proračun in finance in Mirjam Malovrh 

Mikolčevič iz občinske uprave.  

 

Ad1. Ugotovitev sklepčnosti  

 

Po pooblastilu predsednika odbora je sejo vodil Gustav Šimic, ki je ugotovil, da so prisotni 

štirje člani, da je seja sklepčna in da lahko začnejo z delom.  

 

Sanja Malej je opozorila, da se pod 5., 6. in 7. točko ne razpravlja še o zaključnem poročilu, 

temveč je to le predlog poročila, na katerega ima župan 30 dnevno možnost ugovora. 

 

Predsedujoči je v sprejem predlagal naslednji 

DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev sklepčnosti 

2. Potrditev zapisnika 24. seje 

3. Predlog odloka o zaključnem računu proračuna Občine Medvode za leto 2009 

4. Predlog odloka o spremembah Odloka o proračunu Občine Medvode za leto 2010 

5. Predlog poročila o nadzoru Bonovec 

6. Predlog poročila o nadzoru Kanalizacija Vikrče 

7. Predlog poročila o nadzoru podjemnih pogodb in študentsko delo – proračunski 

porabniki  Občine Medvode 

8. Vprašanja in pobude članov odbora 

 

 Predlagani dnevni red je bil sprejet s 4 glasovi ZA. 

 

Ad2. Potrditev zapisnika 24. seje odbora 

 

Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji  

SKLEP: 

 

Sprejme se zapisnik 24. seje odbora. 

 

Sklep je bil sprejet s 4 glasovi ZA. 
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Ad3. Predlog odloka o zaključnem računu proračuna Občine Medvode za leto 2009 

 

Sanja Malej je podala uvodno obrazložitev.  

 

Člani odbora so menili, da bi bilo bolje, če bi računovodsko vodenje KS prenesli na občino.  

 

Mitja Starman je menil, da bi h gradivu moralo biti priloženo Poročilo o stanju premoženja 

občine in bilanca stanja.  

 

Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednje 

SKLEPE: 

 

1. Nadzorni odbor je obravnaval Predlog odloka o zaključnem računu proračuna Občine 

Medvode za leto 2009. 

 

Sklep je bil sprejet s 4 glasovi ZA.  

 

2. Nadzorni odbor predlaga županu, da zaradi lažjega vodenja računovodstva občine, 

pozove vse krajevne skupnosti, da podajo pooblastilo za vpogled občine, v njihove 

transakcijske račune. 

 

Sklep je bil sprejet s 4 glasovi ZA.  

 

3. Nadzorni odbor predlaga, da se računovodsko vodenje krajevnih skupnosti prenese na 

občino.  

 

Sklep je bil sprejet s 4 glasovi ZA.  

 

Ad4. Predlog odloka o spremembah Odloka o proračunu Občine Medvode za leto 2010 

 

Uvodno obrazložitev je podala Sanja Malej. 

 

Mitja Starman je povedal, da se na postavko 8.1.2.7. – Poligon Bonovec, ponovno dajejo 

sredstva.  

 

Sanja Malej je odgovorila, da so na postavki 8.1.2.7. – Poligon Bonovec sredstva, za poplačilo 

računov iz leta 2009.  

 

Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednja 

SKLEPA: 

 

1. Nadzorni odbor se je seznanil s Predlogom odloka o spremembah Odloka o proračunu 

Občine Medvode za leto 2010. Nadzorni odbor je bil seznanjen z dejstvom, da so v 

letu 2010 že nastali stroški za Poligon Bonovec v višini 55.000 €, medtem, ko je bila 

proračunska postavka 8.1.2.7. – Poligon Bonovec velika le 25.000 €. 

 

Sklep je bil sprejet s 4 glasovi ZA.  

 

2. Občinska uprava je člane Nadzornega odbora seznanila z dejstvom, da je proračunsko 

postavko 8.1.2.7. – Poligon Bonovec potrebno povečati tudi zaradi že odobrenih 

sredstev Fundacije za šport.  
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Sklep je bil sprejet s 4 glasovi ZA.  

 

Ad5. Predlog poročila o nadzoru Bonovec 

 

Nevenka Plešec je opozorila, da je v poletnem času na Poligonu Bonovec kmetijsko 

zemljišče, zato je vprašljiva raba zemljišča v »suhem obdobju«. 

 

Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji 

SKLEP: 

 

Nadzorni odbor sprejema Predlog poročila o opravljenem nadzoru smotrnosti delovanja 

Poligona Bonovec. Nadzorni odbor zahteva odzivno poročilo župana v 30 dneh po prejemu 

poročila. 

 

Sklep je bil sprejet s 3 glasovi ZA in 1 PROTI.  

 

Ad6. Predlog poročila o nadzoru Kanalizacija Vikrče 

 

Predsedujoči je povedal, da je v odgovoru občinske uprave veliko nesmiselnih odgovorov.  

 

Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji 

SKLEP: 

 

Nadzorni odbor sprejema Predlog poročila o opravljenem nadzoru nad investicijo »Izgradnja 

kanalizacije Spodnje Pirniče – Vikrče«. Nadzorni odbor zahteva odzivno poročilo župana v 

30 dneh po prejemu poročila. 

 

Sklep je bil sprejet s 4 glasovi ZA.  

 

Ad7. Predlog poročila o nadzoru podjemnih pogodb in študentsko delo – proračunski  

        porabniki  Občine Medvode 

 

Po krajši razpravi je predsedujoči predlagal v sprejem naslednji 

SKLEP: 

 

Nadzorni odbor sprejema Predlog poročila o opravljenem nadzoru podjemnih pogodb vseh 

posrednih in neposrednih porabnikov proračunskega denarja Občine Medvode za leto 2009.  

 

Sklep je bil sprejet s 4 glasovi ZA.  

 

Ad8. Vprašanja in pobude članov odbora 

 

Pod to točko dnevnega reda ni bilo razprave.  

 

 

Odbor je s sejo končal ob 21.30 uri.  

 

 

Zapisala         Predsedujoči 

Mirjam Malovrh Mikolčevič       Gustav Šimic 


