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OBČINA MEDVODE       PREDLOG 

NADZORNI ODBOR        

Cesta Komandanta Staneta 12 

1215 Medvode        Medvode, 11. 7. 2014 

 

 

ZAPISNIK 

 

 

25. seje Nadzornega odbora, ki je bila v sredo, 2. 7. 2014 ob 18.00 uri v sejni sobi občinske stavbe 

Občine Medvode. 

 

Prisotni: Marjana Avguštin, Aleksandra Heinzer, Nevenka Plešec in Mitja Starman – člani odbora 

in Mirjam Malovrh Mikolčevič iz občinske uprave. 

 

Opravičeno odsoten: Anton Pušar 

 

Ad1. Ugotovitev sklepčnosti. 

 

Sejo je vodil namestnik predsednika Mitja Starman. Ugotovil je, da so prisotni štirje člani in da je 

seja sklepčna.  

 

Ad2. Potrditev dnevnega reda 

 

Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji 

DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev sklepčnosti 

2. Potrditev dnevnega reda 

3. Potrditev zapisnika 24. seje 

4. Začetek nadzora Zaključnega računa proračuna Občine Medvode za leto 2012 

5. Razno 

 

Dnevni red je bil sprejet s 4 glasovi ZA. 

 

Ad3. Potrditev zapisnika 24. seje 

 

Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji 

SKLEP: 

 

Sprejme se zapisnik 24. seje odbora.  

 

Sklep je bil sprejet s 4 glasovi ZA. 

 

Ad4. Začetek nadzora Zaključnega računa proračuna Občine Medvode za leto 2012 

 

Člani odbora so pričeli z začetkom nadzora Zaključnega računa proračuna Občine Medvode za leto 

2012. 

 

Seja je bila ob 20.00 uri prekinjena, nadaljevanje seje bo 9. 7. 2014 ob 18.00 uri.  
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Nadaljevanje 25. seje Nadzornega odbora, ki je bila v sredo, 9. 7. 2014 ob 18.00 uri v sejni sobi 

občinske stavbe Občine Medvode. 

 

Prisotni: Marjana Avguštin, Aleksandra Heinzer in Mitja Starman – člani odbora. 

Odsotna: Anton Pušar in Nevenka Plešec 

 

Sejo je vodil namestnik predsednika, Mitja Starman. Ugotovil je, da so prisotni trije člani in da je 

seja sklepčna.  

 

Člani odbora so nadaljevali z nadzorom Zaključnega računa proračuna Občine Medvode za leto 

2012. 

 

Seja je bila prekinjena ob 20.30. 

 

 

Drugo nadaljevanje 25. seje Nadzornega odbora, ki je bilo v sredo, 13. 8. 2014 ob 19.00 uri v sejni 

sobi občinske stavbe Občine Medvode.  

 

Prisotni: Marjana Avguštin, Aleksandra Heinzer, Mitja Starman, Anton Pušar in Nevenka Plešec – 

člani odbora. 

 

Sejo je vodil predsednik odbora Anton Pušar. Ugotovil je, da so prisotni vsi člani in da je seja 

sklepčna.  

 

Člani odbora so nadaljevali z nadzorom Zaključnega računa proračuna Občine Medvode za leto 

2012. 

 

Član se izvedli pregled  predložene dokumentacije in opredelili dodaten seznam zahtevane 

dokumentacije. 

 

Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednja 

SKLEPA: 

 

1. Občinska uprava članom odbora poleg slik, med pregledom označenih dokumentov 

posreduje  še: 

- Kontno kartico partnerja Čistilni servis Bezlaj s.p. za leto 2012 

- Pogodbe z Čistilnim servisom Bezlaj s.p. 

- Morebitno dokumentacijo o izboru dobavitelja Čistilni servis Bezlaj s.p. 

- Kontno kartico partnerja Envirodual d.o.o. za leto 2012 

- Sliko računov partnerja Mojca Kristan Odvetnica z oznako 12/0574 in 12/3423 

 

Sklep je bil sprejet s 5 glasovi ZA. 

 

2. Nadzorni odbor bo nadzor nadaljeval na seji v sredo 21.8.2014 ob 18.uri. 

 

Sklep je bil sprejet s 5 glasovi ZA. 
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Ad5. Razno 
 

Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji 

SKLEP: 

 

Izvede se nadzor financiranja izdaje priloge Gorenjskega glasa Sotočje.  

Nadzor opravljajo vsi člani NO na sejah nadzornega odbora. 

Nadzorovana oseba je Občina Medvode, ki jo zastopa župan. 

Nadzor se začne izvajati na seji NO v ponedeljek  1.9.2014 ob 18.uri. 

Občinska uprava naj na seji članom odbora predloži: 

- Konto kartico partnerja ČGP Gorenjski glas za leta 2012, 2013 in 2014 

- Pogodbe, ki so osnova za financiranje izdaje priloge Sotočje kot lokalnega glasila 

- Dokumentacijo o poteku izboru partnerja Gorenjski Glas za izvajanje storitve izdajanja 

lokalnega glasila 

 

Občinska uprava naj zagotovi udeležbo svojega predstavnika na seji, kjer se bo izvajal nadzor. 

 

 

 

Sklep je bil sprejet s 5 glasovi ZA. 

 

 

 

 

Odbor je s sejo končal ob 20.30 uri. 

 

 

 

 

Zapisal          Predsednik odbora 

Mitja Starman         Anton Pušar0 


