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OBČINA MEDVODE 
Nadzorni odbor 
 
 
Končno poročilo o izvedbi nadzora 
Nadzor porabe sredstev s proračunske postavke 8.2.11  
iz leta 2004 – pastoralni dom Preska 
  

1. Vsebina nadzora 
Nadzor porabe sredstev s proračunske postavke 8.2.11 iz proračuna leta 2004 v povezavi s pogodbo, ki 
je bila 15.12.2004  sklenjeno med Občino Medvode in Župnijo Preska (kopija pogodbe je sestavni del 
tega poročila v prilogi 1). 
 

2. Sklepi Nadzornega odbora o izvedbi nadzora 
Sklepi 5. seje  dne 4.10.2007 ob obravnavi točke »pobuda za izvedbo nadzora« : 
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3. Poročilo o poteku nadzora 
  
Nadzorni odbor je predhodno pred izvedbo občinski upravi posredoval seznam dokumentacije, ki jo je 
nameraval pregledati v okviru nadzora: 

 
 
Seja na kateri je Nadzorni odbor pregledoval dokumentacijo in poslušal obrazložitve župana in 
občinske uprave se je odvijala v dveh delih. 
V prvem delu seje 9.1.2008 sta bila prisotna člana NO Nevenka Plešec in Mitja Starman in župan 
Stanislav Žagar.  V tem delu seje je bilo pregledano gradivo in podano so bile obrazložitve župana g. 
Žagarja kot sledi: 
1. Originalno gradivo za sejo občinskega sveta ko je bil sprejet proračun za leto 2004.  
Razlog: preveri se namen občinskega sveta pri določitvi postavke 8.2.11 
Rezultat:  
Župan predstavil gradivo ob obravnavi osnutka proračuna 2004,  kjer je obrazložena potreba 
po izvedbi investicije. V fazi osnutka po njegovih besedah novih obrazložitev ni bilo. Po 
besedah župana ni bilo pripomb ob obravnavi. 
Dogovor: Občinska uprava pripravi za potrebe dokumentiranja uraden dopis, v katerem bo 
predložila izvleček iz gradiva za sejo občinskega svet-a in kopije obeh zapisnikov.  
 

2. Morebitna mnenja KS Preska, ki bi potrjevala interes KS za vlaganje v nepremičnino v lasti 
Župnijskega urada. 
Razlog: pogodba med občino in župnijskim uradom omenja KS Preska kot uporabnika 
storitev 
Rezultat:  
Župan ni mogel  posredovati še nobenih dokumentov. 
Dogovor: Občinska uprava pregleda arhiv in če taki dokumenti obstajajo ga predloži 
nadzornemu odboru. 
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3. Obrazložitev občinske uprave o zakonskih podlagah na osnovi katerih je občina lahko 
pristopila k sklenitvi in realizaciji    pogodbe. 
Rezultat: Župan se sklicuje na sprejet proračun in občinski odlok, ki objekt uvršča v seznam 
objektov namenjenih kulturi. 
Dogovor: Občinska uprava predloži NO  kopijo odloka o sezamu objektov namenjenih kulturi 
iz uradnega lista. 
 
4. Poročilo občinske uprave o nadzoru nad namensko porabo sredstev, kot ga predvidevata 4 
in 5 člen pogodbe in ga je bil dolžan    izvajati skrbnik pogodbe imenovan s strani občine 
Medvode. 
Rezultat: Gradivo ni bilo pripravljeno 
Dogovor: Občinska uprava pripravi za NO zahtevano gradivo 
 

5. Mnenje občinske uprave o tem, kdaj bo pogodbeni partner Župnija Preska zmožen 
zagotavljati možnosti za izvajanje določil 1. člen-a pogodbe. Če je občina prostore že koristila 
še: 
Seznam in trajanje dejavnosti, ki sta jih v pastoralnem centru koristila Občina ali OŠ  
Način vodenja evidence opravljenih dejavnosti po zgoraj omenjenem členu. 
Rezultat:  Podano je bilo mnenje občinske uprave, iz katerega izhaja, da bo dom zgrajen in 
možen uporabe v letu 2009. (kopija v prilogi 6) 

 
6. Mnenje občinske uprave o možnosti, da občina z podpisom aneksa k pogodbi zavaruje svoj 
vložek oziroma bolj konkretno opredeli   obveznosti pogodbenega partnerja Župnija Preska. 
Rezultat: Podano mnenje občinske uprave,  da je to možno.(kopija v prilogi 6)  
 
 
Z županom je bilo dogovorjeno, da občinska uprava manjkajoče gradivo pripravi v tednu dni. 
 
 
V drugem delu seje 17.1.2008 so bili prisotni člani NO Sašo Bitenc, Nevenka Plešec in Mitja Starman 
in vodja občinske uprave ga. Vanja Debeljak. V tem delu seje so bila pregledana še vsa ostala 
dopolnjena gradiva kot sledi: 
1. Originalno gradivo za sejo občinskega sveta ko je bil sprejet proračun za leto 2004.  
Razlog: preveri se namen občinskega sveta pri določitvi postavke 8.2.11 
Rezultat:  
Občinska uprava je pripravila povzetek aktivnosti ob sprejemanju proračuna za leto 2004 v 
decembru 2003 in februarju 2004 (priloga 2) in tudi kopij vseh gradiv in zapisnikov sej 
(hranjeno v mapi nadzora). 
 

2. Morebitna mnenja KS Preska, ki bi potrjevala interes KS za vlaganje v nepremičnino v lasti 
Župnijskega urada. 
Razlog: pogodba med občino in župnijskim uradom omenja KS Preska kot uporabnika 
storitev 
Rezultat:  
Občinska uprava je v dopisu NO (priloga 3) sporočila, da v arhivu občinske uprave ni pisnega 
mnenja KS Preska, niti ni uspela takega mnenja pridobiti od KS Preska. 
  

3. Obrazložitev občinske uprave o zakonskih podlagah na osnovi katerih je občina lahko 
pristopila k sklenitvi in realizaciji    pogodbe. 
Rezultat: 
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Občinska uprava je posredovala NO kopijo objave odloka v uradnem listu in zemljiško 
knjižno  dokumentacijo za vse objekte, ki jih odlok zajema  (dopis in odlok v prilogi 4, ostala 
posredovana dokumentacija  hranjena v mapi nadzora). V odloku Pastoralni dom Preska ni 
vključen v seznam javne infrastrukture na področju kulture.        
 
4. Poročilo občinske uprave o nadzoru nad namensko porabo sredstev, kot ga predvidevata 4 
in 5 člen pogodbe in ga je bil dolžan    izvajati skrbnik pogodbe imenovan s strani občine 
Medvode. 
Rezultat:  
Občinska uprava je posredovala NO poročilo občinske uprave o nadzoru nad namensko 
porabo sredstev proračuna iz proračunske postavke 8.2.11. (poročilo, prva in zadnja stran 
situacije 96/04 in asignacijska pogodba v prilogi 5, kompletna situacija hranjena v mapi 
nadzora). Poročilo je po besedah ga. Debeljak pripravila ga. Podgoršek, vendar ga zaradi 
bolniške odsotnosti ni uspela podpisati. 
 
 
 

4. Ugotovitve in priporočila v vmesnem poročilu  
Na 8. seji nadzornega odbora 13.2.2008 je nadzorni odbor sprejel vmesno poročilo in v njem 
zapisane ugotovitve in priporočila: 

4.1. Ugotovitve   
4.1.1.  Nadzorni odbor na osnovi pregleda dokumentacije (sklop pod zaporedno št.1), da so bile 
svetnikom sklica 2002-2006 ob sprejemanju proračuna za leto 2004 znane namere predlagatelja 
proračuna župana, da občina z denarjem iz proračunske postavke 8.2.11 – KS Preska prosvetni in 
mladinski center sofinancira gradnjo doma, ki bo v lasti Župnijskega urada Preska. O tem govori 
obrazložitev osnutka proračuna na straneh 4 in 5: 
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4.1.2.  Nadzorni odbor ugotavlja, da občina Medvode ni zavezanec za plačilo odškodnine za 
nacionalizirano premoženje, zato gre sofinanciranje gradnje doma obravnavati kot vložek, na osnovi 
katerega mora občina pridobiti pravice pri uporabi doma. 
  
4.1.3.  Nadzorni odbor ugotavlja, da no obstajajo dokumenti, ki bi potrjevali, da je župan pred 
podpisom pogodbe z župnijskim uradom, pri organih KS Preska ugotavljal interes krajevne skupnosti  
za souporabo prostorov v domu. 
 

4.2.  Priporočila 
 
4.2.1. Nadzorni odbor predlaga županu da v roku 30 dni po prejemu tega vmesnega poročila z Župnijo 
Preska dogovori aneks k pogodbi z dne 5.12.2004  v katerem  

• bodo jasno določene pravice Občine Medvode in KS Preska glede uporabe pastoralnega 
centra. Pravice naj bodo določene v vsebini (vrste prostorov)  in količini (mesečna 
obremenitev in obdobje uporabe). Pri določanju količine naj se župan opre na ceno najema 
primerljivega prostora v podobnem objektu na območju občine Medvode.   

• bo  izrecno določeno,  da sta Občina in KS Preska pri izbiri programa, ki  se bo v 
dogovorjenem obsegu izvajal v centru, samostojna in da nanj župnija ne more vplivati.  

• bo občini omogočeno,  vpisati dogovorjene pravice uporabe v zemljiško knjigo.  
• bo določen skrajni rok v katerem bo center zgrajen in bo občina oziroma KS Preska lahko 

začela uporabljati prostore.  
• bo občini omogočeno, da odstopi od pogodbe, če center ne bo zgrajen v dogovorjenem roku. 
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4.2.2. Nadzorni odbor predlaga županu da se pred podpisom v točki 4.2.1 predlaganega aneksa z 
organi KS Preska dogovori o interesu KS Preska za uporabo prostorov po vrsti in količini in to 
upošteva pri dogovarjanju vsebine v točki 4.2.1 predlaganega aneksa.  
 
 

5. Ugotovitve ob zaključku nadzora 
 
Nadzornemu odboru je bil na 11. seji dne 22.5. 2008 predloženo odzivno poročilo in osnutek aneksa k 
pogodbi z Župnijo Preska. Po obravnavi je sprejel sklep: 
 
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.  
 
Nadzornemu odboru je bila na 12.seji dne 11.9.2008 predložen podpisan aneks k pogodbi (kopija v 
prilogi 7). Nadzorni odbor je nadzor končal z naslednjim sklepom: 
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. 
 
 
Redakcijo poročila opravil 
Mitja Starman 
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