
OBČINA MEDVODE        

NADZORNI ODBOR 

Cesta komandanta Staneta 12 

1215 MEDVODE        Medvode, 15.5.2007 

 

 

ZAPISNIK 

 

 

3. seje Nadzornega odbora, ki je bila v ponedeljek, 14.5.2007 ob 20.00 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, Katja Podgoršek, Sanja Malej in Mateja Kovač 

Dragar iz občinske uprave 

 

Predsedujoči je ugotovil, da so prisotni štirje člani, da je seja sklepčna in da lahko začnejo z 

delom.  

 

AD2 

 

Predsedujoči je predlagal razširitev dnevnega reda z novo 7. točko in sicer Poročilo o 

razpolaganju z občinskim premičnim in nepremičnim premoženjem v letu 2006. 

 

Nevenka Plešec je predlagala, da se doda nova 2. točka in sicer potrditev dnevnega reda. 

 

Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji 

DNEVNI RED: 

1. Ugotovite sklepčnosti  

2. Potrditev dnevnega reda 

3. Pregled in potrditev zapisnika 2 seje  

4. Obravnavanje predloga Proračuna Občine Medvode za l. 2007 in 2008  

5. Pregled zahtevka NO po nadzoru pravilnosti investicij v predlogih proračuna za leto 

2007 in 2008, ter pregled nedokončanih investicij (vezano na sklep 2. seje)  

6. Program nadzora Zavoda za šport in prireditve ter določitev datuma in članov NO ki 

bodo nadzor opravili.  

7. Poročilo o razpolaganju z občinskim premičnim in nepremičnim premoženjem v letu 

2006 

8. Pobude in vprašanja članov NO  

 

Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet. 

 

Ad3 Pregled in potrditev zapisnika  

 

Predsedujoči je predlaga v sprejem naslednji sklep 

SKLEP: 

Nadzorni odbor je pregledal in potrdil zapisnik 2. seje. 

 

Sklep je bil s 4 glasovi ZA sprejet. 
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Ad4. Obravnavanje predloga Proračuna Občine Medvode za l. 2007 in 2008  

 

Uvodno obrazložitev je podala Sanja Malej vodja oddelka za proračun in finance. 

Povedala je, da je bil Odlok o proračunu za leto 2007 in Odlok o proračunu za leto 2008 že 

sprejet na 5. seji občinskega sveta občine Medvode dne 8.5.2007. 

 

Gustav Šimic je podal vprašanje iz kje se financira Bonovec. 

 

Sanja Malej je povedala, da se Bonovec financira izključno iz sredstev Fundacije za šport in 

Ministrstva za šolstvo in šport. 

 

Po krajši razpravi je predsedujoči predlagal v sprejem naslednji 

SKLEP: 

 

Nadzorni odbor se je seznanil s predlogom Odloka o proračunu za leto 2007, predlogom 

Odloka o proračunu za leto 2008 in amandmaji, ki so bili sprejeti na seji občinskega sveta 

občine Medvode. 

 

Sklep je bil s 4 glasovi ZA sprejet. 

 

Ad5. Pregled zahtevka NO po nadzoru pravilnosti investicij v predlogih proračuna za 

leto 2007 in 2008, ter pregled nedokončanih investicij (vezano na sklep 2. seje)  

 

K tej točki dnevnega reda je prišel Gustav Šimic. 

 

Po razpravi in podanih predlogih je predsedujoči podal v sprejem naslednji 

SKLEP: 

 

1. Občinska uprava naj do 28.5.2007 na podlagi 3. sklepa 4. točke 2. seje Nadzornega 

odbora pripravi tabele o vseh investicijah, ki so v Načrtih razvojnih programov. 

2. Za pregled dokumentov naključno izbranih investicij se imenuje Starman Mitja in  

Šimic Gustava. Nadzor bosta opravila v ponedeljek 28.5.2007 ob 14.00 uri v prostorih 

Občine Medvode.  

 

Sklep je bil s 5 glasovi ZA sprejet. 

 

Ad6. Program nadzora Zavoda za šport in prireditve ter določitev datuma in članov NO 

ki bodo nadzor opravili 

 

Po razpravi in podanih predlogih je predsedujoči podal v sprejem naslednji 

SKLEP: 

 

Nadzorni odbor sprejme sklep o uvedbi nadzora: 

Nadzorovana oseba: Zavod za šport in prireditve Medvode 

Vsebina nadzora: Nadzorni odbor bo opravil nadzor poslovanja in organiziranosti Zavoda za 

šport in prireditve Medvode. 

Kraj, datum nadzora: Ponedeljek 11.6.2007 ob 19.00 uri v prostorih Zavoda za šport in 

prireditve Medvode 
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Za pregled dokumentacije se imenuje Nevenka Plešec, Sašo Bitenc in Anton Pušar. 

 

 

Sklepi so bili s 5 glasovi ZA sprejeti. 

 

Ad7. Poročilo o razpolaganju z občinskim premičnim in nepremičnim premoženjem v 

letu 2006 

 

Uvodno obrazložitev je podala Vanja Debeljak vodja občinske uprave. 

 

Po razpravi, podanih vprašanjih in predlogih je predsedujoči predlagal v sprejem naslednji 

SKLEP: 

 

1. Nadzorni odbor se je seznanil s Poročilo o razpolaganju z občinskim premičnim in 

nepremičnim premoženjem v letu 2006. 

 

2. Nadzorni odbor predlaga občinski upravi, da naredi terminski plan, do kdaj lahko 

pripravi pregled občinskega premoženja in premoženja Krajevnih skupnosti po 

vrstah rabe, na podlagi katerih bi bilo možno ugotoviti, kje zemljiškoknjižno stanje 

še ni urejeno. 

 

Sklepa sta bila s 5 glasovi ZA sprejeta. 

 

 

Ad8. Pobude in vprašanja članov NO  

 

Mitja Starman je podal pobudo, da se na naslednjo seje predloži pogodba na podlagi katere je 

bil plačan Pastoralni center Preska. 

 

Nadzorni odbor je s sejo končal ob 22.20 uri. 

 

 

 

Zapisal a        Predsednik odbora 

Mateja K. Dragar       Sašo Bitenc 

 


