
OBČINA MEDVODE        

NADZORNI ODBOR 

Cesta komandanta Staneta 12 

1215 MEDVODE               Medvode, 15.4.2009 

 

 

ZAPISNIK 

 

 

18. seje Nadzornega odbora, ki je bila v torek, 14.4.2009 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: Vanja Debeljak, vodja občinske uprave, Sanja Malej, vodja oddelka za 

proračun in finance, Gregor Lojevec, vodja oddelka za gospodarske javne službe, Franci Jeraj, 

svetovalec župana za gospodarske javne službe, Katja Podgoršek, vodja oddelka za 

investicije, Klemen Svoljšak 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 

2. Pregled in potrditev zapisnika 17. seje  

3. Obravnava končnega poročila nadzora - Redno vzdrževanje cest 

4. Pregled prejete dokumentacije nadzor - Bonovec 

5. Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna občine Medvode za leto 2008  

6. Pobude in vprašanja članov NO 

 

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

 

 

Ad2. Potrditev zapisnika 17. seje odbora 

 

Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji  

 

SKLEP: 

1. Nadzorni odbor je pregledal in potrdil zapisnik 17. seje odbora. 

 

Sklep je bil s 5 glasovi ZA sprejet. 
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Ad3. Obravnava končnega poročila nadzora - Redno vzdrževanje cest 

 

Sašo Bitenc je člane odbora seznanil z ugovorom občinske uprave na ugotovitve Nadzornega 

odbora v zvezi z nadzorom o zakonitosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev za redno 

vzdrževanje cest v Občini Medvode. V razpravi so sodelovali vsi člani odbora.  

V zvezi z zahtevo NO, ki je v poročilu v sklepu 3, ki se glasi »NO zadolži, da občinske 

strokovne službe naredijo pregled vseh plačanih računov od sklenitve pogodbe v letu 2001 do 

februarja 2009 in v pregledu ugotovi oškodovanje občine Medvode zaradi neustreznega 

načina podražitve cen. Pri tem naj se kot merilo za upravičenost podražitve upošteva 10 % 

dvig cene nafte dizla«  je bila na seji s strani Občinske uprave (g. Jeraju) predstavljena 

preglednica z ustreznimi izračuni in ugotovljeno razliko, ki je nastala zaradi neustreznega 

načina podražitve cen. Predstavljena tabela bo vključena v zbirko listin o nadzoru. Pri tem je 

občinska uprava pojasnila, da bo tabela, še enkrat preverjena in kot dokončna posredovana 

NO do petka 17.4.2009. 

 

Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji 

 

SKLEP:  

2. Občina Medvode naj do petka, 17.4.2009 Nadzornemu odboru posreduje 

morebitno mnenje vezano na podaljševanje pogodbe z aneksi in sicer v skladu z 

Zakonom o javnih naročilih. Nadzorni odbor se bo sestal v torek, 21.4.2009 ob 20. 

uri, da bo pripravil končno poročilo nadzora – redno vzdrževanje cest.  

 

Sklep je bil s 5 glasovi ZA sprejet. 

 

 

Ad4. Pregled prejete dokumentacije nadzor -  Poligon Bonovec 

 

Člani Nadzornega odbora so pregledali dokumentacijo Poligona Bonovec, ki jo je pripravila 

občinska uprava.  Sanja Malej bo do  naslednje seje pripravila dodatno zahtevano 

dokumentacijo. V razpravi so sodelovali vsi člani odbora in Klemen Svoljšak.  

 

Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji  

 

SKLEP: 

3. Nadzorni odbor bo nadaljeval nadzor Poligona Bonovec v torek, 21.4.2009. 

 

Sklep je bil s 5 glasovi ZA sprejet. 

 

 

Ad5. Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna občine Medvode za leto 2008 

 

Uvodno obrazložitev je podala Sanja Malej. V razpravi so sodelovali vsi člani Nadzornega 

odbora. 

 

Predsedujoči je v sprejem predlagal naslednji sklep  

 

SKLEP: 

4. Nadzorni odbor se je seznanil s predlogom Odloka o zaključnem računu 

proračuna občine Medvode za leto 2008. 
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Sklep je bil s 5 glasovi ZA sprejet. 

 

 

Ad6. Pobude in vprašanja članov NO 

 

Člane Nadzornega odbora je zanimalo, če je sklenjena pogodba med Občino Medvode in 

županom o koriščenju osebnega vozila. 

 

 

 

 

 

Nadzorni odbor je s sejo končal ob 23.00 uri. 

 

 

Zapisal a        Predsednik odbora 

Mojca Baš                   Sašo Bitenc 

 


