
OBČINA MEDVODE        

NADZORNI ODBOR        

Cesta Komandanta Staneta 12 

1215 Medvode        Medvode, 19. 4. 2013 

 

 

ZAPISNIK 

 

18. seje Nadzornega odbora, ki je bila v četrtek, 18. 4. 2013 ob 20.00 uri v sejni sobi občinske 

stavbe Občine Medvode. 

 

PRISOTNI: Anton Pušar, Marjana Avguštin, Nevenka Plešec in Aleksandra Heinzer ter Sanja 

Malej in Mirjam Malovrh Mikolčevič iz občinske uprave.  

 

Opravičeno odsoten: Mitja Starman 

 

Ad1. Ugotovitev sklepčnosti. 

 

Predsednik odbora je ugotovil, da so prisotni štirje člani, da je seja sklepčna in da lahko pričnejo z 

delom. 

 

Ad2. Potrditev dnevnega reda 

 

Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji 

DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev sklepčnosti 

2. Potrditev dnevnega reda 

3. Potrditev zapisnika 17. seje 

4. Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Medvode za leto 2012 

5. Priprava sklepa o naslednjem nadzoru 

6. Razno 

 

Dnevni red je bil sprejet s 4 glasovi ZA. 

 

Ad3. Potrditev zapisnika 17. seje 

 

Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji 

SKLEP: 

 

Sprejme se zapisnik 17. seje odbora.  

 

Sklep je bil sprejet s 4 glasovi ZA. 

 

Ad4. Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Medvode za leto 2012 

 

Uvodno obrazložitev je podala Sanja Malej.  

 

Člani odbora so izrazili zadovoljstvo, ker se občina ni zadolžila.  

 

Po krajši razpravi je predsedujoči predlagal v sprejem naslednji 

SKLEP: 

 



Nadzorni odbor se je seznanil s predlogom Odloka o zaključnem računu proračuna Občine 

Medvode za leto 2012. 

 

Sklep je bil sprejet s 4 glasovi ZA.  

 

Ad5. Priprava sklepa o naslednjem nadzoru 

 

Člani odbora so se strinjali, da se pripravi sklep o izvedbi nadzora Izvajanja zimske službe na 

območju Občine Medvode  od oktobra 2012 do aprila 2013. 

 

Ad6. Razno 

 

Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednja 

SKLEPA: 

 

1. Nadzorni odbor poziva pravno službo občinske uprave, da Končno poročilo o opravljenem 

nadzoru poslovanja KS Katarina uredi skladno z Zakonom o varovanju osebnih podatkov.  

 

Sklep je bil sprejet s 4 glasovi ZA. 

 

2. Člani nadzornega odbora so preko elektronske pošte prejeli novinarsko vprašanje  glede 

terjatve občine do župana, vezano na nadzor Zaključnega računa Občine Medvode za leto 

2010. Nadzorni odbor je mnenja, da je opravil vse aktivnosti s svoje pristojnosti in vprašanje 

odstopa članom občinskega sveta, zato se jim pošlje dopis po elektronski pošti.  

 

Sklep je bil sprejet s 4 glasovi ZA. 

 

 

 

 

Odbor je s sejo končal ob 22.00 uri.  

 

 

 

 

Zapisala        Predsednik odbora 

Mirjam Malovrh Mikolčevič      Anton Pušar 


