
OBČINA MEDVODE        

NADZORNI ODBOR 

Cesta komandanta Staneta 12 

1215 MEDVODE               Medvode, 5.3.2009 

 

 

ZAPISNIK 

 

 

17. seje Nadzornega odbora, ki je bila v sredo, 4.3.2009 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, Mitja Starman in Anton Pušar. 

 

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

vodja oddelka za gospodarske javne službe, Franci Jeraj, svetovalec župana za gospodarske 

javne službe, Jaka Žvan nadzornik Občine Medvode, Franci Bukovec in Mojca Baš iz 

občinske uprave.  

 

 

Ad1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 

 

Predsedujoči je ugotovil, da je prisotnih pet članov, da je seja sklepčna in da lahko pričnejo z 

delom.  

 

Predsednik odbora je predlagal v sprejem naslednji 

 

DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda  

2. Pregled in potrditev zapisnika 15. in 16. seje 

3. Potrditev končnega poročilo Nadzornega odbora o zakonitosti in smotrnosti porabe 

sredstev za namen strokovnega potovanja na Irsko in v Španijo 

4. Nadzor porabe sredstev na postavki 4.3.1.1., Občinske lokalne ceste in javne poti – 

redno vzdrževanje  

5. Pobude in vprašanja članov Nadzornega odbora 

 

Mitja Starman je predlagal, da se tretja in četrta točka dnevnega reda zamenjata. 

 

ZA predlog je glasovalo 5. članov odbora.  

 

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

 

Predsednik odbora je predlagal v sprejem spremenjen 

 

DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda  

2. Pregled in potrditev zapisnika 15. in 16. seje 

3. Nadzor porabe sredstev na postavki 4.3.1.1., Občinske lokalne ceste in javne poti – 

redno vzdrževanje  
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4. Potrditev končnega poročilo Nadzornega odbora o zakonitosti in smotrnosti porabe 

sredstev za namen strokovnega potovanja na Irsko in v Španijo 

5. Pobude in vprašanja članov Nadzornega odbora 

 

Ad2. Potrditev zapisnika 15. in 16. seje odbora 

 

Na zapisnik 15. seje odbora je podal pripombo Mitja Starman in sicer na 2. strani naj se črta 

sklep št. 2, ker ni smiseln. 

 

Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji  

 

SKLEP: 

1. Nadzorni odbor je pregledal in potrdil zapisnik 15. seje odbora, s podano 

pripombo. 

 

Sklep je bil s 5 glasovi ZA sprejet. 

 

Na zapisnik 16. seje odbora ni bilo pripomb. 

 

Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji  

 

SKLEP: 

2. Nadzorni odbor je pregledal in potrdil zapisnik 16. seje odbora. 

 

Sklep je bil s 5 glasovi ZA sprejet. 

 

 

Ad3. Nadzor porabe sredstev na postavki 4.3.1.1., Občinske lokalne ceste in javne poti – 

redno vzdrževanje  

 

Gustav Šimic je člane odbora seznanil s predlogom poročila nadzora porabe sredstev na 

postavki 4.3.1.1, Občinske lokalne ceste in javne poti – redno vzdrževanje za leto 2008. V 

daljši razpravi so sodelovali vsi člani odbora, Jaka Žvan, nadzornik Občine Medvode in 

Franci Bukovec.  

 

Nadzorni odbor je ugotovil da občinska uprava nima veljavnega  cenika del, ki bi moral biti 

potrjen s strani občinske uprave pred vsakim dvigom cen. Tako stanje so potrdili tudi delavci 

občinske uprave. Nadzorni odbor predlaga občinski upravi, da prične nemudoma upoštevati 

pogodbena določila o načinu določanja cene in njenem povišanju. 

 

 

Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednje 

 

SKLEPE:  

3. Nadzorni odbor zahteva, da se razpiše nov javni razpis za izvajanje rednega 

vzdrževanja občinskih lokalnih cest in javnih poti  ter za izvajanje del zimske 

službe in sicer do 1.4.2009. 

 

Sklep je bil s 5 glasovi ZA sprejet. 
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4. Nadzorni odbor predlaga občinski upravi, da prične nemudoma upoštevati 

pogodbena določila o načinu določanja cene in njenem povišanju. 

 

Sklep je bil s 5 glasovi ZA sprejet. 

 

5. Nadzorni odbor sprejema predlog poročila nadzora porabe sredstev na postavki 

4.3.1.1, Občinske lokalne ceste in javne poti – redno vzdrževanje za leto 2008. 

župan občine Medvode mora v 30. dneh po prejemu predloga poročila, na 

podlagi 26. člena Poslovnika nadzornega odbora, Nadzornemu odboru predložiti 

ugovor na predlog poročila. 

 

Sklep je bil s 5 glasovi ZA sprejet. 

 

 

Ad4. Potrditev končnega poročilo Nadzornega odbora o zakonitosti in smotrnosti 

porabe sredstev za namen strokovnega potovanja na Irsko in v Španijo 

 

Sašo Bitenc je člane odbora seznanil s končnim poročilom Nadzornega odbora o zakonitosti 

in smotrnosti porabe sredstev za namen strokovnega potovanja na Irsko in v Španijo. Člani 

odbora so podali nekaj popravkov na končno poročilo, ki bodo upoštevani. 

 

Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji  

 

SKLEP: 

6. Nadzorni odbor sprejema končno  poročilo o zakonitosti in smotrnosti porabe 

sredstev za namen strokovnega potovanja na Irsko in v Španijo s popravki, ki so 

bili podani na seji. Po podpisu se poročilo objavi na spletni strani občine 

Medvode. 

 

Sklep je bil s 5 glasovi ZA sprejet. 

 

 

Ad5. Pobude in vprašanja članov Nadzornega odbora 

 

Predsedujoči je dejal, da je potrebno za nadzor smotrnosti financiranja in delovanja Poligon 

Bonovec (ŠD ŠRC Preska – Medvode) določiti datum nadzora. Sanji Malej bo naknadno 

posredoval seznam dokumentov in do kdaj jih bo potrebno pripraviti. 

 

Predsedujoči je v sprejem predlagal naslednji sklep  

 

SKLEP: 

7. Nadzorni odbor bo opravil  nadzor podjemnih pogodb vseh posrednih in 

neposrednih porabnikov proračunskega denarja občine Medvode za leto 2008. 

Predhodno se pripravi tabela z vprašalnikom za nabor podatkov, ki bo potrjena 

na naslednji seji.  

 

Sklep je bil s 5 glasovi ZA sprejet. 
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Nadzorni odbor je s sejo končal ob 22.40 uri. 

 

Zapisal a        Predsednik odbora 

Mojca Baš                   Sašo Bitenc 

 


