
OBČINA MEDVODE        

NADZORNI ODBOR                                                                           

Cesta komandanta Staneta 12 

1215 MEDVODE             Medvode, 18.2. 2010 

 

 

ZAPISNIK 

 

 

23. seje Nadzornega odbora, ki je bila v torek, 16.2. 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, Gregor Lojevec, 

vodja oddelka za GSJ, Franci Jeraj, svetovalec župana za GSJ in Mojca Baš iz občinske 

uprave.  

 

Ad1. Ugotovitev sklepčnosti  

 

Predsedujoči je ugotovil, da je prisotnih pet članov, da je seja sklepčna in da lahko začnejo z 

delom.  

 

Ad2. Potrditev dnevnega reda 

 

Predsedujoči je v sprejem predlaga spremenjen   

 

DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev sklepčnosti 

2. Potrditev dnevnega reda 

3. Potrditev zapisnika prejšnje seje 

4. Vzdrževanje občinskih cest - pregled uresničevanja zahtevanih ukrepov 

5. Nadzor smotrnosti delovanja Poligona Bonovec 

6. Vprašanja članov NO 

 

Predsedujoči je dejal, da se bo pod 6. točko obravnaval tudi dopis, posredovan Nadzornemu 

odboru s strani svetniške skupine ZARES – nova politika in svetniške skupine SD, vezan na 

sum hujše kršitve Zakona o javnih financah. 

 

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

 

Ad3. Potrditev zapisnika 22. seje odbora 

 

Predsedujoči je dejal, da so bile po elektronski pošti posredovane pripombe na zapisnik 22. 

seje odbora, ki jih je pripravil Mitja Starman, katere naj se upošteva. 

 

Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji  

 

SKLEP: 

1. Sprejme se zapisnik 22. seje odbora, s podanimi pripombami. 
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Sklep je bil s 5 glasovi ZA soglasno sprejet. 

 

Ad4. Vzdrževanje občinskih cest - pregled uresničevanja zahtevanih ukrepov 

 

Glede na sprejeti sklep prejšnje seje odbora je bilo s strani občinske uprave podano poročilo v 

pisni obliki. Člani odbora so ugotovili, da manjkajo nekateri dokumenti za popoln nadzor, ki 

pa s strani odbora niso bili posebej zahtevani. Predlagali so, da se člani nadzorne komisije 

zglasijo na občinski upravi Občine Medvode, kjer bodo imeli vpogled v vse dokumente. Ker 

pa je bil nadzor vzdrževanja občinskih cest formalno že zaključen, bi bilo za pregled celotne 

dokumentacije potrebno ponovno odpreti nadzor. Predlagano je tudi bilo, da se za 

vzdrževanje cest in zimsko službo naredi mesečni pregled planiranih in porabljenih sredstev. 

Nadzorni odbor bo pripravil tabelo, kamor bo občinska uprava vnesla želene podatke. 

 

Glede izbora koncesionarja za vzdrževanje občinskih cest na območju Občine Medvode, je 

Sanja Malej dejala, da postopek o izboru še ni zaključen. Rok je do 22.3.2010. 

 

Predsedujoči je dejal, da bo občinski upravi posredoval pisno zahtevo, katere podatke bo 

Nadzorni odbor potreboval  po zaključku postopka o izboru koncesionarja, glede na nadzor, ki 

ga bo opravil. 

 

Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji  

 

SKLEP:  

2. Nadzorni odbor bo opravil nadzor porabe na proračunski postavki 4.3.1.1 Redno 

vzdrževanje občinskih cest v letu 2009.  V okviru nadzora se pregleda izvajanje 

in obračunavanje del v letu 2009. 

Nadzor opravijo člani odbora: Sašo Bitenc, Gustav Šimic in Mitja Starman.  

Nadzor se bo opravljal v sredo 31.3.2010 ob 15. uri v prostorih občine Medvode. 

Pred izvedbo nadzora bo občinski upravi posredovan pregled podatkov in 

dokumentov, ki bodo potrebni pri nadzoru. 

Glede na to, da postopek o izboru koncesionarja še ni zaključen, bo občinska 

uprava pripravila zahtevano poročilo po zaključku postopka. Nadzorni odbor 

pričakuje poročilo v pisni obliki pred naslednjo sejo Nadzornega odbora. 

 

Sklep je bil s 5 glasovi ZA soglasno sprejet. 

 

Ad5. Nadzor smotrnosti delovanja Poligona Bonovec 

 

Predsedujoči je dejal, da je po elektronski pošti na e-naslov nadzornega odbora prejel dopis 

javnosti, vezan na Poligon Bonovec in ga zanimal odziv župana. Zanimalo ga je tudi, če je 

bilo glede na sprejeti sklep prejšnje seje, da se uredi pogodbeni odnos z upravljavcem in 

določi cene, karkoli narejenega.  

 

Sanja Malej je odgovorila, da je župan dejal, da na anonimne zadeve ne bo odgovarjal. Glede 

ureditve pogodbenega odnosa z upravljavcem in določitve cene pa je odgovorila, da niti še ni 

dogovorjeno, kdo sploh bo upravljavec poligona Bonovec. 

 

Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji  
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SKLEP:  

3. Nadzorni odbor pričakuje do 15.4.2010 poročilo o finančnih podatkih, poslovanju 

in obratovanju Poligona Bonovec. Priloga poročila naj bo tudi lista osnovnih 

sredstev. Posebej naj bodo navedene strojne ure teptalca za sneg ter lokacija del.  

 

Sklep je bil s 5 glasovi ZA soglasno sprejet. 

 

Ad6. Vprašanja članov NO 

 

Predsedujoči je dejal, da bo naslednja seja Nadzornega odbora 22.4.2010.   V nadaljevanju je 

dejal, da je v četrtek prejel dopis svetniške skupine ZARES – nova politika in svetniške 

skupine SD, vezan na sum hujše kršitve Zakona o javnih financah. Predlagal je, da se dopis po 

pošti posreduje tudi vsem članom odbora. Predlagano je bilo, da zadevo pregleda tudi notranja 

revizorka in poda svoje mnenje. 

 

Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji  

 

SKLEP: 

4. Notranja revizorka občine Medvode naj prebere dopis in poda svoje mnenje, ki 

ga bo Nadzorni odbor obravnaval na naslednji seji dne 22.4.2010. 

 

Sklep je bil s 5 glasovi ZA soglasno sprejet. 

 

V nadaljevanju je Gustav Šimic dejal, da so imeli krajani Vikrč in Sp. Pirnič sestanek glede 

kanalizacije. S problemi je seznanil člane odbora. Krajani so zahtevali, da Nadzorni odbor 

odpre nadzor in sicer od projektiranja do pogodbe.   
 

Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji  

 

SKLEP: 

5. Nadzorni odbor bo opravil nadzor nad investicijo “IZGRADNJA 

KANALIZACIJE SPODNJE PIRNIČE – VIKRČE”. V okviru nadzora se 

preverijo vsi postopki od odločitve za investicijo, projektiranja in izvedbe 

investicije.  

 

Nadzorovana oseba: Občina Medvode — župan  

 

Nadzor opravijo člani odbora: Sašo Bitenc, Gustav Šimic in Mitja Starman.  

Nadzor se bo opravljal v sredo 31.3.2010 ob 17. uri v prostorih občine Medvode. 

Pred izvedbo nadzora bo občinski upravi posredovan pregled podatkov in 

dokumentov, ki bodo potrebni pri nadzoru.  

 

Sklep je bil s 5 glasovi ZA soglasno sprejet. 

 

Nadzorni odbor je s sejo končal ob 21.30 uri. 

 

 

Zapisal a        Predsednik odbora 

Mojca Baš                    Sašo Bitenc 

 


