
OBČINA MEDVODE        

NADZORNI ODBOR 

Cesta komandanta Staneta 12 

1215 MEDVODE               Medvode, 22. 4. 2009 

 

 

ZAPISNIK 

 

 

20. seje Nadzornega odbora, ki je bila v četrtek, 28.5. 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, Anton Pušar in Mitja Starman. 

 

OSTALI PRISOTNI: Vanja Debeljak, vodja občinske uprave, 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 je prisotnih pet članov, 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 prejšnje seje 

3. Poročilo župana in občinske uprave o razpolaganju z občinskim premičnim in 

nepremičnim premoženjem za leto 2008 

4. Letno poročilo NO - obravnavanje osnutka in priprava predloga 

5. Nadzor podjemnih pogodb neposrednih in posrednih proračunskih porabnikov v letu 

2008   in 2009 ( do 1.5.2009 ) predložitev tabele in obrazložitev. 

6. Vprašanja in pobude članov NO 

 

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

 

 

Ad2. Potrditev zapisnika 19. seje odbora 

 

Na zapisnik ni bilo pripomb.  

 

Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji  

 

SKLEP: 

1. Nadzorni odbor je pregledal in potrdil zapisnik 19. seje odbora. 

 

Sklep je bil s 5 glasovi ZA soglasno sprejet. 
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Ad3. Poročilo župana in občinske uprave o razpolaganju z občinskim premičnim in 

nepremičnim premoženjem za leto 2008 

 

Uvodno obrazložitev je podala Vanja Debeljak, vodja občinske uprave. 

 

V daljši razpravi so sodelovali vsi člani odbora. V nadaljevanju so želeli dodatne informacije  

in sicer kje se nahaja čoln za reševanje, ki je v uporabi civilne zaščite in kdo ga uporablja ter 

ali ima župan z občino sklenjeno pogodbo o uporabi osebnega vozila.  

 

Sanja Malej je menila, da župan nima sklenjene pogodbe o uporabi osebnega avtomobila z 

občino. Pripravlja se Pravilnik o uporabi službenih vozil, v katerem bo to urejeno.  

 

Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji  

 

SKLEP:  

2. Nadzorni odbor se je seznanil s poročilom župana in občinske uprave o 

razpolaganju z občinskim premičnim in nepremičnim premoženjem za leto 2008.  

Do naslednje seje je odbor želel dodatne informacije in sicer kje se nahaja 

oziroma kje je v hrambi motorni čoln Searay s prikolico in kdo ga uporablja.   

 

Sklep je bil s 5 glasovi ZA soglasno sprejet. 

 

 

Ad4. Letno poročilo NO - obravnavanje osnutka in priprava predloga 

 

Sašo Bitenc je podal obrazložitev osnutka letnega poročila Nadzornega odbora. V daljši 

razpravi v kateri so sodelovali vsi člani Nadzornega odbora in usklajevanju je predsedujoči 

predlagal v sprejem naslednji     

 

SKLEP: 

3. Do naslednje seje Nadzornega odbora, ki bo 11.6.2009 ob 20.uri, bodo nosilci 

nadzorov pripravili kratke ugotovitve oziroma končno mnenje posameznega 

nadzora in ga predhodno posredovali Sašu Bitencu in sicer do 5.6.2009.  

 

Sklep je bil s 5 glasovi ZA soglasno sprejet. 

 

 

Ad5. Nadzor podjemnih pogodb neposrednih in posrednih proračunskih porabnikov v 

letu 2008   in 2009 ( do 1.5.2009 ) predložitev tabele in obrazložitev. 

 

Uvodno obrazložitev je podal Sašo Bitenc. Predsedujoči je predlagal, da se 4. sklep 19. seje 

Nadzornega odbora dopolni in sicer Nadzorni odbor bo opravil  nadzor podjemnih pogodb, 

avtorskih pogodb in pogodb študentskega dela vseh posrednih in neposrednih porabnikov 

proračuna občine Medvode. Po daljši razpravi in usklajevanju je predsedujoči v sprejem 

predlagal naslednji 

 

SKLEP:  

4. 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 



3/3 

 

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. 
 

Sklep je bil s 5 glasovi ZA soglasno sprejet. 

 

 

Ad6. Vprašanja in pobude članov NO 

 

Mitja Starman bo pripravil čistopis poročila Zavoda za šport in prireditve Medvode. 

 

 

Nadzorni odbor je s sejo končal ob 21.50 uri. 

 

 

Zapisal a        Predsednik odbora 

Mojca Baš                    Sašo Bitenc 

 


