
OBČINA MEDVODE        

NADZORNI ODBOR 

Cesta komandanta Staneta 12 

1215 MEDVODE               Medvode, 5.2.2009 

 

 

ZAPISNIK 

 

 

15. seje Nadzornega odbora, ki je bila v sredo, 4.2.2009 ob 20.00 uri v sejni sobi občinske 

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

 

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

 

ODSOTNI: Anton Pušar 

 

OSTALI PRISOTNI: Župan Stanislav Žagar, Sanja Malej, vodja oddelka za proračun in 

finance, Katja Podgoršek, vodja oddelka za investicije in Mojca Baš iz občinske uprave.  

 

 

Ad1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 

 

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

delom.  

 

DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda  

2. Pregled in potrditev zapisnika 14. seje 

3. Poročilo o izvedbi nadzora – strokovna ekskurzija na Irsko in v Španijo 

4. Predlog odloka o proračunu Občine Medvode za leto 2009   

Predlog odloka o proračunu Občine Medvode za leto 2010 

5. Pobude in vprašanja članov Nadzornega odbora 

 

Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet s 4 glasovi ZA. 

 

 

Ad2. Potrditev zapisnika 14. seje odbora 

 

Na zapisnik 14. seje ni bilo pripomb. 

 

Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji  

 

SKLEP: 

1. Nadzorni odbor je pregledal in potrdil zapisnik 14 seje. 

 

Sklep je bil s 4 glasovi ZA sprejet. 
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Ad3. Poročilo o izvedbi nadzora – strokovna ekskurzija na Irsko in v Španijo 

 

Sašo Bitenc je člane odbora seznanil z  ugovorom župana na poročilo o nadzoru. V daljši 

razpravi v kateri so sodelovali vsi člani odbora, župan g. Žagar in predsednik odbora za 

kmetijstvo g. Barle so člani odbora oblikovali stališča do ugovora župana.   

 

Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji  

 

SKLEP: 

2. Nadzorni odbor je obravnaval ugovor župana. Sprejel je stališča, ki bodo 

upoštevana v pripravi končnega poročila o nadzoru. Zadolži se predsednika 

odbora, da za naslednjo seje, ki bo v torek, 17. februarja 2009 ob 19. uri, pripravi 

končno poročilo o nadzoru strokovne ekskurzija na Irsko in v Španijo. 

  

Sklep je bil s 4 glasovi ZA sprejet. 

 

 

Ad4. Predlog odloka o proračunu Občine Medvode za leto 2009  in Predlog odloka o 

proračunu Občine Medvode za leto 2010 

 

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

so sodelovali vsi člani odbora. 

 

Na sami seji je sodelavka občinske uprave ga. Podgoršek, dopolnila gradivo NRP z oznako 

izdelanih DIP-ov za posamezne investicijske projekte, ki so vključeni v NRP. Dopolnjeno 

gradivo je sestavni del zapisnika. Na sami seji je bil preverjena izdelava DIP-ov za štiri 

izbrane projekte. Ugotovljeni je bilo, da so bili ti DIP-i izdelani. 

 

 

Predsedujoči je v sprejem predlagal naslednje sklepe: 

 

SKLEPI: 

3. Nadzorni odbor se je seznanil s Predlogom odloka o proračunu Občine Medvode 

za leto 2009  in s Predlogom odloka o proračunu Občine Medvode za leto 2010. 

 

4. Nadzorni odbor predlaga občinski upravi, da po polletnem poročilu pregleda 

dinamiko prihodkov, ter ob upoštevanju takratne makroekonomske napovedi 

naredi rebalans proračuna. V primeru potrebe po krčenju investicij, naj imajo 

prednost projekti, ki se sofinancirajo iz kohezijskih sredstev.  

 

Sklepa sta bila s 4 glasovi ZA sprejeta. 

 

 

Ad5. Pobude in vprašanja članov Nadzornega odbora 

 

Gustav Šimic je dejal, da je bilo nekaj dokumentacije za nadzor smotrnosti porabe sredstev  

vzdrževanja lokalnih cest v občini Medvode zbrane. Predlagal je, da se na naslednjo sejo 

Nadzornega odbora povabi še ostale člane in se izvrši nadzor. 

 

Predsedujoči je v sprejem predlagal naslednji  
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SKLEP: 

5. Nadzor porabe sredstev vzdrževanja lokalnih cest v občini Medvode se bo opravil 

na naslednji razširjeni seji odbora, ki bo v torek, 17. februarja 2009 ob 19. uri, 

kamor so vabljeni župan Stanislav Žagar, kot nadzorovana oseba in Gregor 

Lojevec, vodja oddelka za gospodarske javne službe ter zunanji sodelavec g. Jaka 

Žvan, ki po podjemni pogodbi z Občino Medvode, izvaja nadzor del.  

 

Sklep je bil s 4 glasovi ZA sprejet. 

 

Predsedujoči je v sprejem predlagal naslednji  

 

SKLEP: 

6. Nadzorni odbor bo opravil nadzor smotrnosti financiranja in delovanja Poligon 

Bonovec (ŠD ŠRC Preska – Medvode).   

Nadzorovana oseba: Občina Medvode – župan  

Določi se nadzornike: Sašo Bitenc in Nevenka Plešec  

Čas nadzora: določen bo naknadno 

 

Sklep je bil s 4 glasovi ZA sprejet. 

 

 

 

  

Nadzorni odbor je s sejo končal ob 22.40 uri. 

 

 

Zapisal a        Predsednik odbora 

Mojca Baš                   Sašo Bitenc 

 


