
OBČINA MEDVODE        

NADZORNI ODBOR 

Cesta komandanta Staneta 12 

1215 MEDVODE               Medvode, 20.2.2009 

 

 

ZAPISNIK 

 

 

16. seje Nadzornega odbora, ki je bila v četrtek, 19.2.2009 ob 8.00 uri na oddelku za 

gospodarske javne službe, Občine Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode  

 

PRISOTNI: Sašo Bitenc, Gustav Šimic in Mitja Starman. 

 

ODSOTNI: Anton Pušar in Nevenka Plešec 

 

OSTALI PRISOTNI: Jaka Žvan, nadzornik Občine Medvode za izvajanje zimske službe in 

rednega vzdrževanja občinskih cest, Franci Jeraj, svetovalec župana za gospodarske javne 

službe, Gregor Lojevec, vodja oddelka za gospodarske javne službe in Meta Rotar.  

 

Ad1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 

 

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

delom.  

 

DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda,  

2. Pregled dokumentacije o smotrni porabi proračunskih sredstev na postavki 4.3.1.1. 

Občinske lokalne ceste in javne poti – redno vzdrževanje. 

 

Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet s 3 glasovi ZA. 

 

  

Ad2. Pregled dokumentacije o smotrni porabi proračunskih sredstev na postavki  

4.3.1.1. Občinske lokalne ceste in javne poti – redno vzdrževanje 

 

Nadzorni odbor se je ob pogovoru z navzočimi predstavniki občinske uprave podrobno 

seznanil z postopki izvajanja dejavnosti rednega vzdrževanja občinskih cest in izdelave 

mesečnih obračunov. Pri tem je podrobneje pregledal izvajanje določil Pogodbe namesto 

koncesije št 344-70/01-6 z dne 7.11.2001 in njenega aneksa z dne 26.3.2004 sklenjene med 

Občino Medvode in Gradkop Jožica Trampuš s.p.  

Nadzorni odbor je ugotovil: 

1. Ne izvaja se 3. člen pogodbe, ki določa: 

a. Da so podražitve v skladu z indeksom rasti cen gradbenih storitev, ki ga določa 

GZS,  možne le v primeru   podražitve naftnih derivatov za več kot 10%. 

b. Da mora nov cenik vsakokratno potrditi naročnik. 

2. Cene storitev se v nasprotju s 3. členom pogodbe mesečno revalorizirajo z indeksom  rasti 

cen gradbenih storitev, ki ga določa GZS. 
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3. Občinska uprava ne izdeluje mesečnega plana vzdrževanja, ki naj bi bil osnova za 

izvajanje vzdrževalnih del. Dela so dogovorjena le ustno na rednih tedenskih sestankih, o 

čemer pa se ne vodi uradnih zabeležk. 

4. Mesečni obračuni se izvajajo na osnovi knjige obračunskih izmer, ki se hrani v arhivu 

nadzornika g.Žvan-a in na osnovi gradbenih dnevnikov. V arhivu oddelka za gospodarske 

javne službe pa se ob odredbi za plačilo nahajajo zgolj likvidirani računi. Za namen 

preveritve načina obračunavanja in izvedbo ustreznih kontrol se za Nadzorni odbor 

pripravi urejena dokumentacija. 

 

Predsedujoči je v sprejem predlagal naslednja 

 

SKLEPA: 

1. Nadzorni odbor zahteva, da občinska uprava pripravi do torka 24.2.2009 

dokumentacijo o izvedbi javnega naročila. 

 

2. Nadzorni odbor zahteva, da občinska uprava pripravi do torka, 24. 2. 2009 dodatno 

gradivo (kopije računov, gradbenega dnevnika, knjigo obračunskih izmer) za mesec 

februar 2008, julij 2008 in avgust 2008. 

  

Sklep je bil s 3 glasovi ZA sprejet. 

 

 

 

Nadzorni odbor je s sejo končal ob 9.25 uri. 

 

 

Zapisal a        Predsednik odbora 

Meta Rotar                   Sašo Bitenc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


