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OBČINA MEDVODE       PREDLOG 

NADZORNI ODBOR                                                                    

Cesta komandanta Staneta 12 

1215 MEDVODE             Medvode, 2. 10. 2010 

 

ZAPISNIK 

 

 

27. seje Nadzornega odbora, ki je bila v četrtek, 28. 10. 2010 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 Mirjam Malovrh 

Mikolčevič iz občinske uprave.  

 

Ad1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 

 

Predsedujoči je ugotovil, da so prisotni vsi člani odbora.  

 

Predsedujoči je v sprejem predlagal naslednji 

DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 

2. Potrditev zapisnika 26. seje odbora 

3. Pregled ugovorov prejetih dne  22. 10. 2010, vezano na nadzor Poligon Bonovec in 

Kanalizacija Vikrče 

4. Vprašanja in pobude članov odbora 

 

 Predlagani dnevni red je bil sprejet s 5 glasovi ZA. 

 

Ad2. Potrditev zapisnika 26. seje odbora 

 

Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji  

SKLEP: 

 

Sprejme se zapisnik 26. seje odbora. 

 

Sklep je bil sprejet s 5 glasovi ZA. 

 

Ad3. Pregled ugovorov prejetih dne  22. 10. 2010, vezano na nadzor Poligon Bonovec in    

         Kanalizacija Vikrče 
 

a) Ugovor na ugotovitve NO v zvezi z Nadzorom smotrnosti delovanja Poligona 

Bonovec 

 

Po krajši razpravi je predsedujoči predlagal v sprejem naslednji 

SKLEP: 

 

Nadzorni odbor je obravnaval Ugovor župana na ugotovitve NO v zvezi z Nadzorom 

smotrnosti delovanja Poligona Bonovec in spremenil Poročilo o opravljenem nadzoru v 

poglavju 3.3. Ugotovitve nadzora, kjer se novo besedilo, na strani 5 glasi: »Občina Medvode 

pri nabavi osnovnega sredstva TEPTALNI STROJ HUSKY ni upoštevala dejstva, da 

vrednost teptalnega stroja presega vrednost določeno z zakonom ter ni razpisala javnega 
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razpisa za nabavo teptalnega stroja. Prav tako je bila odločitev o nabavi osnovnega sredstva v 

lasti občine prepuščena predstavnikom ŠRC Preska.“ 

Nadzorni odbor je dolžan opozoriti na kakršnokoli nepravilnost.  

Ugovor se objavi v polnem besedilu. 

 

Sklep je bil sprejet s 4 glasovi ZA. 

 

b) Ugovor na ugotovitve NO v zvezi z Nadzorom nad investicijo »Izgradnja kanalizacije 

Spodnje Pirniče – Vikrče« 

 

Gustav Šimic je menil, da bi postavka morala biti v proračunu. 

 

Občinska uprava je NO zagotovila, da Občina Medvode v letu 2010 ne sodeluje direktno pri 

investiciji v letu 2010 (celoten projekt vodi in financira VO-KA). 

 

Po krajši razpravi je predsedujoči predlagal v sprejem naslednji 

SKLEP: 

 

Nadzorni odbor se je seznanil z Ugovorom na ugotovitve NO v zvezi z Nadzorom nad 

investicijo »Izgradnja kanalizacije Spodnje Pirničev – Vikrče«, ki postane priloga poročila 

NO. Poročilo o nadzoru se ne spreminja.  

 

Sklep je bil sprejet s 5 glasovi ZA. 

 

Ad4. Vprašanja in pobude članov odbora 

 

Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednja 

SKLEPA: 

 

1. Nadzorni odbor se je seznanil z odgovorom občinske uprave, glede pobude Župnijskih 

Karitasov na področju občine Medvode. Odgovor se pošlje ge. Ivanki Šušteršič.  

 

Sklep je bil sprejet s 5 glasovi ZA. 

 

2. Predsednik NO podpiše zapisnik in dopolnjeno poročilo o nadzoru.  

 

 

 

Odbor je s sejo končal ob 19.45 uri.  

 

 

Zapisala         Predsedujoči 

Mirjam Malovrh Mikolčevič       Sašo Bitenc 

 

 


