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OBČINA MEDVODE        

NADZORNI ODBOR                                                                    

Cesta komandanta Staneta 12 

1215 MEDVODE             Medvode, 23. 9. 2010 

 

ZAPISNIK 

 

 

26. seje Nadzornega odbora, ki je bila v torek, 21. 9. 2010 ob 19.05 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 Mirjam Malovrh 

Mikolčevič iz občinske uprave.  

 

 

Ad1. Ugotovitev sklepčnosti  

 

Mitja Starmana je zanimalo, zakaj ni odzivnih poročil župana. Povedal je, naj se poročilo o 

nadzoru podjemnih pogodb objavi na internetni strani občine, saj se nanj ne daje odzivnega 

poročila, ker poročilo nima ugotovitev.  

 

Sanja Malej je povedala, da poročila, s strani predsednika odbora, niso bila podpisana. 

 

Sašo Bitenc je podpisal poročila, ki bodo dana županu. 

 

Predsedujoči je v sprejem predlagal naslednji 

DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev sklepčnosti 

2. Potrditev zapisnika 25. seje odbora 

3. Polletno poročilo o realizaciji proračuna za leto 2010 

4. Zaključno poročilo Nadzornega odbora 

5. Pobuda župnijskih karitasov na področju Občine Medvode 

6. Vprašanja in pobude članov odbora 

 

 Predlagani dnevni red je bil sprejet s 5 glasovi ZA. 

 

 

Ad2. Potrditev zapisnika 25. seje odbora 

 

Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji  

SKLEP: 

 

Sprejme se zapisnik 25. seje odbora. 

 

Sklep je bil sprejet s 5 glasovi ZA. 

 

 

Ad3. Polletno poročilo o realizaciji proračuna za leto 2010 

 

Sanja Malej je podala uvodno obrazložitev.  
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Po krajši razpravi je predsedujoči predlagal v sprejem naslednji 

SKLEP: 

 

Nadzorni odbor se je seznanil s Polletnim poročilom o realizaciji proračuna za leto 2010. 

 

Sklep je bil sprejet s 5 glasovi ZA. 

 

 

Ad4. Zaključno poročilo Nadzornega odbora 

 

Predsedujoči je po elektronski pošti poslal zaključno poročilo vsem članom odbora in ga na 

seji tudi prebral.  

 

Gustav Šimic je podal pobudo, da se zaključno poročilo pošlje vsem članom občinskega 

sveta.  

 

Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji 

SKLEP: 

 

Člani odbora sprejemajo Zaključno poročilo Nadzornega odbora. Poročilo se posreduje 

članom občinskega sveta. 

 

Sklep je bil sprejet s 5 glasovi ZA. 

 

 

Ad5. Pobuda župnijskih karitasov na področju Občine Medvode 

 

Predsedujoči je menil, da pobuda Ivanke Šušteršič ni v pristojnosti NO. Predlagal je, da 

občinska uprava preveri, če so navedbe v pobudi resnične in če so sredstva nakazana v skladu 

z zakonom. Preveri naj se, če je SABS registriran kot društvo. Menil je, da je sporen tudi žig, 

ki ga SABS uporablja.  

 

Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji 

SKLEP: 

 

Nadzorni odbor nalaga občinski upravi, da preveri, če so bila sredstva na razpisu za 

sofinanciranje socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti razdeljena v skladu s 

pravilnikom in zakonom (vezano na dopis župnijskih karitasov). NO pričakuje odgovor v 30 

dneh. 

 

Sklep je bil sprejet s 5 glasovi ZA. 

 

 

Ad6. Vprašanja in pobude članov odbora 

 

Predsedujoči je prebral svetniško vprašanje stranke Zares – Nova politika in dopis OŠ 

Medvode, glede plezalnega stolpa.  

 

Člani odbora so se strinjali s predlogom predsedujočega, da je NO svetniško vprašanje stranke 

Zares – Nova politika obravnaval in ugotovil, da je problematika prezahtevna za obravnavanje 

na NO zato so člani odbora predlagali, da NO v naslednjem mandatu opravi zahtevani nadzor.  
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Glede plezalnega stolpa ob OŠ Medvode so se strinjali, da je zadeva v pristojnosti 

inšpekcijskih služb.  

 

Sanja Malej je povedala, da se pojavlja problem tudi v Pirničah in sicer se KS Pirniče in KUD 

Pirniče ne moreta dogovoriti, kdo je lastnik oz. kdo ima večji delež v KD Pirniče.  

 

Anton Pušar je predlagal, da zadevo pregleda notranja revizija. 

 

Predsedujoči je povedal, da se skliče sejo NO teden po prejemu odzivnega poročila župana. 

 

 

 

Odbor je s sejo končal ob 20.15 uri.  

 

 

Zapisala         Predsedujoči 

Mirjam Malovrh Mikolčevič       Sašo Bitenc 

 


