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OBČINA MEDVODE       PREDLOG 

NADZORNI ODBOR        

Cesta Komandanta Staneta 12 

1215 Medvode        Medvode, 20. 6. 2013 

 

 

ZAPISNIK 

 

 

19. seje Nadzornega odbora, ki je bila v sredo, 19. 6. 2013 ob 18.00 uri v sejni sobi občinske stavbe 

Občine Medvode. 

 

PRISOTNI: Anton Pušar, Marjana Avguštin, Nevenka Plešec in Mitja Starman  

Opravičeno odsotna: Aleksandra Heinzer 

 

Ad1. Ugotovitev sklepčnosti. 

 

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

delom. Odbor je pričel z delom ob 18.10 uri.  

 

Ad2. Potrditev dnevnega reda 

 

Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji 

DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev sklepčnosti 

2. Potrditev dnevnega reda 

3. Potrditev zapisnika 18. seje 

4. Začetek nadzora izvajanja zimske službe na območju Občine Medvode od oktobra 2012 do 

aprila 2013 

5. Razno 

 

Dnevni red je bil sprejet s 4 glasovi ZA. 

 

Ad3. Potrditev zapisnika 18. seje 

 

Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji 

SKLEP: 

 

Sprejme se zapisnik 18. seje odbora.  

 

Sklep je bil sprejet s 4 glasovi ZA. 

 

Ad4. Začetek nadzora izvajanja zimske službe na območju Občine Medvode od oktobra 2012  

         do aprila 2013 

 

Po hitrem pregledu dokumentacije so člani odbora ugotovili, da manjkajo zahtevani dokumenti iz 

KS Trnovec, KS Katarina in KS Vaše – Goričane. Od koncesionarja zimske službe Gradkop Jožica 

Trampuš s.p. manjka izvod koncesijske pogodbe, računovodski izkazi koncesionarja izdani skladno 

z določili Zakona o gospodarskih javnih službah in potrebne priloge s ceniki posameznih storitev.  
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Po krajši razpravi je predsedujoči predlagal v sprejem naslednja 

SKLEPA: 

 

Nadzorni odbor zahteva od KS Katarina, KS Trnovec in KS Vaše – Goričane ter koncesionarja 

Gradkop Jožica Trampuš s.p., da posredujejo zahtevano dokumentacijo.  

 

Nadzorni odbor zahteva dodatna pojasnila o načinu kontrole računov s strani občinske uprave, na 

naslednji seji odbora, dne 4. 7. 2013 ob 18.00 uri.  

 

Sklepa sta bila sprejeta s 4 glasovi ZA. 

 

Ad5. Razno 

 

Pod to točko dnevnega reda ni bilo razprave. 

 

 

 

 

Odbor je s sejo končal ob 20.00 uri.  

 

 

 

 

Zapisal         Predsednik odbora 

Anton Pušar        Anton Pušar 

 


