
OBČINA MEDVODE        

NADZORNI ODBOR 

Cesta komandanta Staneta 12 

1215 MEDVODE             Medvode, 14. 10. 2009 

 

 

ZAPISNIK 

 

 

21. seje Nadzornega odbora, ki je bila v četrtek, 8.10. 2009 ob 19.00 uri v sejni sobi občinske 

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

 

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

 

OSTALI PRISOTNI: Sanja Malej, vodja oddelka za proračun in finance 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 začnejo z 

delom.  

 

Predsedujoči v sprejem predlaga naslednji   

 

DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda  

2. Pregled in potrditev zapisnika 20. seje 

3. Osnutek poročila NO za prejšnje obdobje 

4. Pobude in vprašanja članov NO 

 

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

 

 

Ad2. Potrditev zapisnika 20. seje odbora 

 

Predsedujoči je dejal, da točka 20. seje odbora, ki se glasi Nadzor podjemnih pogodb 

neposrednih in posrednih proračunskih porabnikov v letu 2008   in 2009 ( do 1.5.2009 ) 

predložitev tabele in obrazložitev, ni bila realizirana, zato je predlagal, da se jo prenese na 

naslednjo sejo Nadzornega odbora. 

  

Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji  

 

SKLEP: 

1. Nadzorni odbor je pregledal in potrdil zapisnik 20. seje odbora. 

 

Sklep je bil s 4 glasovi ZA soglasno sprejet. 
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Ad3. Osnutek poročila NO za prejšnje obdobje 

 

K tej točki dnevnega reda je prišel Anton Pušar, ob 19.10 uri. Prisotnih je bilo pet članov. 

 

Predsedujoči je dejal, da je osnutek poročila v osnovi ostal enak, kot je bil zasnovan 28. maja 

2009. Vsebuje pa popravek oziroma dopolnilo, da so vsa poročila opravljenih nadzorov na 

spletni strani Občine Medvode in popravke, ki so vezani na opravljene nadzore. Dodal je, da 

je potrebno poročilo nadzora Zavoda za šport in prireditve Medvode dati v primerno obliko. V 

nadaljevanju je predlagal, da se seje občinskega sveta, na kateri se bo obravnavalo poročilo 

Nadzornega odbora, udeležijo vsi člani Nadzornega odbora. Kot priloga poročila bodo 

poročila vseh opravljenih nadzorov.  

 

Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji  

 

SKLEP:  

2. Nadzorni odbor sprejema osnutek poročila za prejšnje obdobje, s popravki. 

 

Sklep je bil s 5 glasovi ZA soglasno sprejet. 

 

 

Ad4. Vprašanja in pobude članov NO 

 

Člani Nadzornega odbora so se odločili, da se v sklepu št. 4, 20. seje odbora, ki se glasi: 

»Nadzorni odbor bo opravil  nadzor podjemnih pogodb, avtorskih pogodb in pogodb 

študentskega dela vseh posrednih in neposrednih porabnikov proračuna občine Medvode. Do 

naslednje seje Mitja Starman dopolni tabelo z vprašalnikom za nabor podatkov in sicer za 

obdobje od 1.1.2008 do 1.5.2009. Spremni dopis bo pripravil Sašo Bitenc. Tabelo in spremni 

dopis se bo posredovalo vsem posrednim in neposrednim porabnikom proračuna občine 

Medvode. Rok za izpolnitev tabele je 15.7.2009. Izpolnjeno tabelo se v pisni obliki pošlje na 

naslov: Občina Medvode, Nadzorni odbor, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode in v 

elektronski obliki na naslov nadzorni.odbor@medvode.si.«, podaljša obdobje nadzora in sicer 

od 1.1.2008 do 31.8.2009. Glede sprejetega sklepa št. 7, 15. seje Nadzornega odbora, ki se 

glasi: »Nadzorni odbor bo opravil nadzor smotrnosti financiranja in delovanja Poligona 

Bonovec (ŠD ŠRC Preska – Medvode).«,  so se člani odbora odločili, da se nadzor spremeni v 

nadzor smotrnosti delovanja poligona Bonovec. 

 

Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednja 

 

SKLEPA: 

3. Vezano na sprejeti sklep 15. seje Nadzornega odbora glede smotrnosti 

financiranja in delovanja Poligona Bonovec (ŠD ŠRC Preska – Medvode) 

Nadzorni odbor sprejema, da se nadzor spremeni v  nadzor smotrnosti delovanja 

Poligona Bonovec. Od občinske uprave se zahteva, da predloži: DIP in 

investicijski program Poligona Bonovec,  oceno stroškov obratovanja in oceno 

prihodkov poligona  za sezono 2009/2010, vezano na zapisnik 19. seje Nadzornega 

odbora. 

 

 

Sklep je bil s 5 glasovi ZA soglasno sprejet. 
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4. Vezano na zaključen nadzor »Redno vzdrževanje občinskih cest«, Nadzorni 

odbor zahteva informacijo o prispelih in plačanih računih in sicer od januarja 

2009 dalje. 
 

Sklep je bil s 5 glasovi ZA soglasno sprejet. 

 

Vprašanja članov Nadzornega odbora: 

- Nadzorni odbor pričakuje poročilo za investicijo ceste Vikrče – Tacen (vzdrževanje) 

in tehničnega prevzema. 

- Člane Nadzornega odbora je zanimalo, če je župan z Jako Bačnikom (Vikrče) sklenil 

pogodbo za odkup hiše glede na to, da se bo kmetija Bačnik zaradi projekta nove 

ceste, ki je bil plačan, rušila. Na sredini dvorišča, kjer naj bi bila predvidena cesta, se 

gradi nov hlev. Zanimalo jih je kako so te zadeve usklajene.  

- Člane odbora je zanimalo, če ima cesta Verje – Zgornje Pirniče (po desetih letih) 

uporabno dovoljenje. 

- Člane odbora je tudi zanimalo kje se bo kopalo pri izgradnji kanalizacije iz Ljubljane 

do Vikrč, ter če bo možnost obvoza.  

 

Odgovore na vprašanja pričakujejo do naslednje seje nadzornega odbora. 

 

Predsedujoči je dejal, da bo naslednja seja Nadzornega odbora v torek, 17.11.2009 ali v 

četrtek, 26.11.2009, ob 19. uri. 

 

 

Nadzorni odbor je s sejo končal ob 20.10 uri. 

 

 

 

 

Zapisal a        Predsednik odbora 

Mojca Baš                    Sašo Bitenc 

 


