OBČINA MEDVODE
Cesta komandanta Staneta 12
1215 MEDVODE

Medvode, 6.3.2007

ZAPISNIK

1. seje Nadzornega odbora, ki je bila v ponedeljek, 05.03.2007 ob 19.00 uri v sejni sobi
občinske stavbe občine Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode
PRISOTNI: Sašo Bitenc, Nevenka Plešec, Anton Pušar, Mitja Starman in Gustav Šimic.
OSTALI PRISOTNI: Vanja Debeljak, Mitja Ljubeljšek in Marko Košir
Sejo je do izvolitve predsednika Nadzornega odbora vodil Mitja Ljubeljšek.
Predsedujoči je ugotovil, da so prisotni vsi člani, da je seja sklepčna in da lahko začnejo z
delom.
Mitja Ljubeljšek je predlagal v sprejem naslednji
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.

Izvolitev predsednika odbora
Seznanitev z zakonodajo
Dogovor o nadaljnjem delu odbora
Razno

Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet.
Člani Nadzornega odbora so se pred izvolitvijo predsednika odbora na kratko predstavili.
Ad1. Izvolitev predsednika Nadzornega odbora
Mitja Ljubeljšek je na kratko pojasnil 62. člen Statuta Občine Medvode in predlagal, da se
imenuje predsednik nadzornega odbora.
Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Za predsednika nadzornega odbora se izvoli g. Sašo Bitenc
Sklep je bil sprejet s 4 glasovi ZA.
Po izvolitvi je sejo vodil Sašo Bitenc.

Ad2. Seznanitev z zakonodajo

Vanja Debeljak, vodja občinske uprave je podala obrazložitev in povedala, da je nadzorni
odbor najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Člani nadzornega odbora so občinski
funkcionarji in so dolžni upoštevati Zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s
pridobitno dejavnostjo in Zakon o preprečevanju korupcije. Na kratko je predstavila splošna
določila nadzornega odbora ki so opredeljena v Zakonu o lokalni samoupravi ter člene, ki se
nanašajo na nadzorni odbor in so navedeni v Statutu občine Medvode ter Poslovniku
nadzornega odbora Občine Medvode.
Ad3. Dogovor o nadaljnjem delu odbora
Podan je bil predlog, da se nadzornemu odboru posreduje pregled, kaj občinska uprava
pokriva in koliko je na občini zaposlenih ter katere so kontaktne osebe.
Ad4. Razno
Podan je bil predlog, da bi se izvedel seminar za vse člane nadzornega odbora, kjer bi bil
prisoten tudi predstavnik računskega sodišča.
Nadzorni odbor je s sejo končala ob 19.50 uri.

Zapisal
Marko Košir

Predsednik odbora
Sašo Bitenc
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