OBČINA MEDVODE
NADZORNI ODBOR
Cesta komandanta Staneta 12
1215 MEDVODE

Medvode, 21. 2. 2016
ZAPISNIK

8. seje Nadzornega odbora, ki je bila v četrtek, 17. 12. 2015 ob 19. 00 uri, v sejni sobi občinske
stavbe Občine Medvode.
PRISOTNI: Mitja Starman, Marjana Avguštin, Mitja Ljubeljšek, Janez Čadež in Jasna Baćac
Sejo je vodil predsednik Nadzornega odbora Mitja Starman. Ugotovil je, da je prisotnih pet članov
in da je seja sklepčna.
Ad1. Potrditev dnevnega reda
Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji
DNEVNI RED:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Obravnava ugovora župana na osnutek poročila o nadzoru proračuna občine Medvode za
leto 2014 in sprejem zaključnega poročila
3. Razno
Dnevni red je bil sprejet s 5 glasovi ZA.
Ad2. Obravnava ugovora župana na osnutek poročila o nadzoru proračuna občine Medvode
za leto 2014 in sprejem zaključnega poročila
Nadzorni odbor je obravnaval ugovor župana na osnutek poročila o nadzoru zaključnega računa
občine Medvode za leto 2014.
Člani NO so v povezavi z splošno pripombo župana k osnutku poročila, ugotovili, da županovo
razumevanje pristojnosti Nadzornega odbora v zvezi z pripravo in sprejemanjem zaključnega
računa ni v skladu z določili statuta občine in zakonom o lokalni samoupravi (ZLS-UPB1), ki v
32.členu določa:
Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. V okviru svoje pristojnosti
nadzorni odbor:
opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine;
nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev;
nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
Stališče Nadzornega odbora je, da se v postopkih izvajanja nadzora in v poročilih o nadzoru ne
opredeljuje do vsebin, za katere v postopku nadzora presodi, da niso sporne.
Stališče Nadzornega odbora je, da se ne opredeljuje do samega postopka priprave in sprejemanja
zaključnega računa v občinski upravi in na občinskem svetu, saj to ni v njegovi pristojnosti.
Nadzorni odbor se je do vseh opredelitev v ugovoru župana opredelil in opredelitve vključil v
končno poročilo.
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Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji
Sklep št: 1
Nadzorni odbor je sprejel tekst končno poročilo o opravljenem nadzoru
Zaključnega računa proračuna Občine Medvode za leto 2014.
Poročilo se posreduje:
- nadzorovani osebi
- občinskemu svetu
Poročilo z prilogami se objavi na spletnih straneh Občine Medvode.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi ZA.
Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji
Sklep št: 2:
Končno redakcijo poročila pripravi koordinatorka nadzora in ga posreduje po elektronski
pošti vsem članom NO. Člani NO z elektronsko pošto predsedniku NO potrdijo strinjanje z
poročilom. Predsednik NO nato lahko izvede objavo poročila.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi ZA.

Ad3. Razno
Člani NO so se dogovorili, da se na osnovi prejetih materialov nadaljuje postopek nadzora
Knjižnice Medvode v letu 2014.

Odbor je s sejo končal ob 22 uri.
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Mitja Starman
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