
OBČINA MEDVODE        

NADZORNI ODBOR 

Cesta komandanta Staneta 12 

1215 MEDVODE                 Medvode, 15.9.2008 

 

 

ZAPISNIK 

 

 

12. seje Nadzornega odbora, ki je bila v četrtek, 11.9.2008 ob 20.00 uri v sejni sobi občinske 

stavbe občine Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode (I. nadstropje). 

 

PRISOTNI: Sašo Bitenc, Gustav Šimic, Anton Pušar, Nevenka Plešec in Mitja Starman 

 

OSTALI PRISOTNI: Sanja Malej, vodja oddelka za proračun in finance, Gregor Lojevec, 

vodja oddelka za gospodarske javne službe in Mojca Baš iz občinske uprave.  

 

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

delom.  

 

 

Ad1. Potrditev dnevnega reda 

 

Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji 

 

DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev sklepčnosti 

2. Pregled in potrditev zapisnika 11. seje 

3. Dokončanje nadzorov: 

- Pastoralni dom Preska 

- Javno naročilo – gasilsko vozilo 

- Javno naročilo – zimska služba 

4. Sklep o pričetku nadzora o zakonitosti in smotrnosti porabe sredstev za namene 

strokovnega potovanja na Irsko in v Španijo 

5. Sklep o ponovnem nadzoru Zavoda za šport in prireditve 

6. Seznanitev s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna Občine Medvode 

7. Pobude in vprašanja članov nadzornega odbora 

 

Sašo Bitenc je ugotovil, da pod 1. točko dnevnega reda manjka »Potrditev dnevnega reda« 

 

Predsedujoči je predlagal v sprejem spremenjen 

 

DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 

2. Pregled in potrditev zapisnika 11. seje 

3. Dokončanje nadzorov: 

- Pastoralni dom Preska 

- Javno naročilo – gasilsko vozilo 

- Javno naročilo – zimska služba 
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4. Sklep o pričetku nadzora o zakonitosti in smotrnosti porabe sredstev za namene 

strokovnega potovanja na Irsko in v Španijo 

5. Sklep o ponovnem nadzoru Zavoda za šport in prireditve 

6. Seznanitev s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna Občine Medvode 

7. Pobude in vprašanja članov nadzornega odbora 

 

Predlagani dnevni red je bil s 5. glasovi soglasno sprejet. 

 

 

Ad2. Potrditev zapisnika 11. seje odbora 

 

K tej točki je prišel Mitja Starman, ob 20.10 uri. Prisotnih je bilo pet članov odbora. 

 

Na zapisnik 11. seje ni bilo pripomb. 

 

Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji  

 

SKLEP: 

1. Nadzorni odbor je pregledal in potrdil zapisnik 11 seje. 

 

Sklep je bil s 4 glasovi ZA sprejet. 

 

Ad3. Dokončanje nadzorov: 

- Pastoralni dom Preska 

- Javno naročilo – gasilsko vozilo 

- Javno naročilo – zimska služba 

 

3. a) Pastoralni dom Preska 

 

 Mitja Starman je podal kratko poročilo o nadzoru. Obravnaval se je tudi podpisan aneks k 

pogodbi med Občino Medvode in Pastoralnim domom Preska. V razpravi so sodelovali vsi 

člani odbora.  

 

Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji  

 

SKLEP: 

2. Nadzorni odbor je obravnaval podpisan aneks k pogodbi med Občino Medvode in 

Pastoralnim domom Preska. Ugotovljeno je bilo, da je bil s tem sklep 11. seje odbora, z 

dne 22.5.2008, ki se glasi: »Nadzorni odbor je obravnaval odzivno poročilo in popravljen 

aneks k pogodbi z Župnijo Preska. Ugotovljeno je bilo, da je izpuščen vpis pravice 

najema poslovnih prostorov v Zemljiško knjigo. Nadzorni odbor je ocenil, da je tudi ta 

aneks sprejemljiv, zato poziva občinsko upravo, da do 16.6.2008 zagotovi podpis aneksa 

k  pogodbi. Po preteku datuma podpisa pogodbe bo Nadzorni odbor  ponovno zadevo 

obravnaval in sprejel dokončno poročilo.«, realiziran. Odbor se je strinjal, da je aneks 

ustrezen. Na osnovi tega bo pripravil dokončno poročilo. Odbor je zavezal župana in 

občinsko upravo Občine Medvode, da do konca leta 2009 obvesti Nadzorni odbor o 

realizaciji 6. člena aneksa k pogodbi. 

 

Sklep je bil s 5 glasovi ZA sprejet. 
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3. b) Javno naročilo – gasilsko vozilo 

 

Gustav Šimic je podal kratko poročilo o nadzoru. V razpravi so sodelovali vsi člani odbora. 

 

Predsedujoči je v sprejem predlagal naslednji  

 

SKLEP: 

3. Nadzorni odbor obravnaval poročilo o nadzoru javno naročilo – gasilsko vozilo. 

Ugotovil je, da deljenje enega razpisa na tri dele ni v skladu z zakonom, zato je 

nezakonito in je nesmotrno. Razlogi za to so navedeni v pisnem poročilu.  Poročilo bo 

posredovano občinski upravi, na katerega mora pripraviti odzivno poročilo v tridesetih 

dneh po prejemu. 

 

Sklep je bil s 5 glasovi ZA sprejet. 

 

3. c) Javno naročilo – zimska služba 

 

Sašo Bitenc je podal kratko poročilo o nadzoru. V razpravi so sodelovali vsi člani odbora. 

 

Predsedujoči je v sprejem predlagal naslednji  

 

SKLEP: 

4. Nadzorni odbor je predlagal, da se počaka na informacijo o javnem razpisu s strani 

občinske uprave, ki bo na voljo čez štirinajst dni.  Nato pa odbor pripravi končno 

poročilo nadzora. 

 

Sklep je bil s 5 glasovi ZA sprejet. 

 

 

Ad4. Sklep o pričetku nadzora o zakonitosti in smotrnosti porabe sredstev za namene 

strokovnega potovanja na Irsko in v Španijo 

 

Poročilo oziroma obrazložitev strokovnega potovanja Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo na 

Irsko in v Španijo je podal Janez Barle, predsednik odbora. 

 

5. Nadzorni odbor sprejme sklep o uvedbi nadzora. 

SKLEP: 

Vsebina nadzora: Nadzorni odbor bo opravil nadzor zakonite porabe sredstev 

strokovnega izleta Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo na Irsko in v Španijo, s 

proračunske postavke 4.4.1.1 Reforme kmetijstva 

Nadzorovana oseba: Župan, Stanislav Žagar 

Kraj in datum nadzora: v torek, 23.septembra 2008, ob 7.30 uri v prostorih Občine 

Medvode. 

Za pregled dokumentacije se imenuje Sašo Bitenc in Anton Pušar. Dokumentacijo bo 

pripravila Sanja Malej, vodja oddelka za proračun in finance. Pri pregledu 

dokumentacije naj bo prisoten tudi župan Stanislav Žagar. 

 

Sklep je bil s 5 glasovi ZA sprejet. 
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Ad5. Sklep o ponovnem nadzoru Zavoda za šport in prireditve 

 

Nadzorni odbor je ugotovil, da je bila zaradi menjave direktorja Zavoda za  šport in prireditve 

Medvode tretjina dokumentacije nedosegljive oziroma težko dosegljiva. Zato se je odbor 

odločil za ponovni nadzor Zavoda za šport in prireditve Medvode in sicer za leto 2007. 

 

6. Nadzorni odbor sprejme sklep o uvedbi nadzora. 

SKLEP: 

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

šport in prireditve Medvode.  

Nadzorovana oseba: Zavod za šport in prireditve Medvode 

Kraj in datum nadzora: četrtek, 25. september 2008 v prostorih Zavoda za šport in 

prireditve Medvode 

Za pregled dokumentacije se imenuje Sašo Bitenc in Mitja Starman. Dokumentacijo s 

katero razpolaga občina Medvode bo za pregled pripravila sanja Malej, vodja oddelka 

za proračun in finance in sicer do 16.9.2008, ostalo dokumentacijo pa Zavod za šport in 

prireditve Medvode. 
 

Sklep je bil s 5 glasovi ZA sprejet. 

 

 

Ad6. Seznanitev s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna Občine Medvode 

 

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

so sodelovali vsi člani odbora. 

 

Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji  

 

SKLEP: 

Nadzorni odbor se je seznanil s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna Občine 

Medvode. 

 

Sklep je bil s 5 glasovi ZA sprejet. 

 

 

Ad7. Pobude in vprašanja članov nadzornega odbora 

 

Člani odbora so določili datum naslednje seje in sicer v sredo 8.oktobra 2008, ob 20.00 uri. 

 

  

Nadzorni odbor je s sejo končal ob 22.00 uri. 

 

 

Zapisal a        Predsednik odbora 

Mojca Baš                   Sašo Bitenc 

 


