Tržaška cesta 1,1360 VRHNIKA
tel.: 01/7555-410, fax: 01/7505-158

OBČINA VRHNIKA
NADZORNI ODBOR

Številka: 900-42/2014 (4-01)
Datum: 25.3.2015
ZAPISNIK
3. redne seje Nadzornega odbora Občine Vrhnika, ki je bila v sredo, dne 25. 3. 2015ob 17.30
uri, v mali sejni sobi Občine Vrhnika.
PRISOTNI:
Matevž Caserman
mag. Marjana Žnidaršič
Greta Dečman
mag. Katarina Železnik Logar
dr. Marjan Rihar
OSTALI PRISOTNI:
Vesna Kranjc – direktorica Občinske uprave
Maja Kogovšek – vodja Oddelka za finance
Seja je bila snemana.
Na začetku seje predsednik odbora za glasovanje predlaga naslednji
D N E V N I R E D:
1. Pregled in potrditev zapisnika konstitutivne seje z dne, 26.11.2014 in2. redne
seje Nadzornega odbora z dne 10.12.2014
2. Uskladitev Poslovnika občinskega sveta in Poslovnika NO z zakonodajo
3. "In-house" naročila v okviru evropskih projektov
4. Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Vrhnika za leto 2014
5. Seznanitev članov NO s trenutnim dogajanjem v občini Vrhnika in delom NO
6. Tehnični popravki na spletni strani vrhnika.si in v Programu dela NO
7. Sklepi o izvedbi nadzora in pooblastila članom NO
8. Seznanitev s finančnimi načrti javnih zavodov ter pregled proračunskih postavk
za krajevne skupnosti
9. Razno
Člani odbora so soglasno sprejeli predlagani dnevni red.
Ad 1)Pregled in potrditev zapisnika konstitutivne seje z dne, 26.11.2014 in 2. redne
seje Nadzornega odbora z dne 10.12.2014
Predsednik odbora poda ugotovitev, da zapisnika konstitutivne seje in 2. redne seje
nadzornega odbora nista usklajena in predlaga, da sam uskladi oba zapisnika, ki jih nato
člani odbora sprejmejo korespondenčno.
Ad 2) Uskladitev Poslovnika občinskega sveta in Poslovnika NO z zakonodajo
Po pregledu obstoječega poslovnika Nadzornega odbora in podanih ugotovitvah dr. Marjana
Riharja glede usklajenosti posameznih členov poslovnika s priporočili z izobraževanja in z
zakonodajo in po opravljeni razpravi, v kateri so sodelovali vsi člani odbora, so člani NO
soglasno sprejeli naslednji

Občina Vrhnika je bila ob 15. obletnici osamosvojitve za izjemne zasluge pri uveljavljanju in obrambi
samostojnosti ter suverenosti naše države odlikovana z zlatim častnim znakom svobode Republike Slovenije

S K L E P:
Občinska uprava pripravi osnutek sprememb Poslovnika o delu NO, ki naj bo skladen
s podanimi predlogi in pripombami.
Ad 3.) "In-house" naročila v okviru evropskih projektov
Po opravljeni razpravi, v kateri so sodelovali vsi člani odbora in po dodatnih pojasnilih
direktorice OU glede"In-house"naročil, je bil soglasno sprejet naslednji
S K L E P:
Občinska uprava zaprosi podjetje JP KPV d. o.o. za dodatno tabelo "In-house" naročil,
iz katere bo razvidno koliko del je bilo v projektu »Čista Ljubljanica«izvedenih s strani
JP KPV, d.o.o. in koliko so jih oddali zunanjim izvajalcem.
Ad 4.) Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Vrhnika za leto 2014
Po podanih vprašanjih s strani dr. Marjana Riharja in po prejemu odgovorov nanje ter po
opravljeni razpravi, v kateri sta sodelovala dr. Marjan Rihar inMatevž Caserman, so člani
odbora soglasno sprejeli naslednji
S K L E P:
Nadzorni odbor Občine Vrhnika se je seznanil s Predlogom Zaključnega računa
proračuna Občine Vrhnika za leto 2014.
Ad 5.) Seznanitev članov NO s trenutnim dogajanjem v občini Vrhnika in delom NO
Predsednik odbora seznani ostale člane z dogajanjem na zadnji seji Občinskega sveta in
izpostavi problematiko obračunavanja komunalnega prispevka v občini.
Ad 6.) Tehnični popravki na spletni strani vrhnika.si in v Programu dela NO
Po opravljeni razpravi, v kateri so sodelovali vsi člani odbora, je bil sprejet naslednji
S K L E P:
Občinska uprava ponovno preveri ali so upoštevani vsi tehnični popravki nazivov in
imenovanj članov v Nadzorni odbor na občinski spletni strani.
Predsednik odbora naredi tehnični popravek Programa dela nadzornega odbora, v
katerem popravi nazive in imenovanja članov Nadzornega odbora.
Ad 7.) Sklepi o izvedbi nadzora in pooblastila članom NO
Po razpravi, v kateri so sodelovali vsi člani odbora, sta bili soglasno sprejeti naslednji
S K L E PI:
Nadzorni odbor Občine Vrhnika izvede nadzor nad projektom izgradnje OB140-11-0063
Vrtec Poštna - obnova, v katerem preveri pravilnost vodenosti postopka in
investicijske dokumentacije. Za opravljanje nadzora se pooblasti Marjano Žnidaršič in
Matevža Casermana.
Nadzorni odbor Občine Vrhnika izvede nadzor nad projektom OB140-13-0006 Zunanja
ureditev IUV, v katerem se preveri pravilnost vodenega postopka in smiselnost in
pravilnost deljenja projektov in naročil v okviru celotne obnove šivalnice. Za
opravljanje nadzora se pooblasti dr. Marjana Riharja, Katarino Železnik Logar in
Matevža Casermana.
Pooblaščeni člani odbora za opravljanje nadzora nad posameznim projektom
pripravijo terminski plan nadzora, v katerem upoštevajo dvomesečni rok za izvedbo
nadzora in to, da se delo opravi v prostorih občine ob sredah po 17. uri.
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Ad. 8) Seznanitev s finančnimi načrti javnih zavodov ter pregled proračunskih postavk
za krajevne skupnosti
Člani odbora v razpravi ugotovijo, da pregled finančnih načrtov krajevnih skupnosti ni
smiseln, saj so le –ti vsebovani v občinskem proračunu, s katerim se je Nadzorni odbor že
seznanil na svoji 1. seji.
V razpravi Marjana Žnidaršič poda mnenje, da bi bilo smiselno pozvati javne zavode, da pri
pripravi vsi upoštevajo enotno vsebino oz. formo, saj bi bilo tako lažje primerjati posamezne
kategorije iz finančnih načrtov. Izpostavi prihodke, ki bi morali biti podrobneje razdeljeni na
tržne in na prejete iz občinskega in iz državnega proračuna.
Člani odbora so po razpravi soglasno sprejeli naslednja
S K L E PA:
Marjana Žnidaršič in naknadno določena oseba Občinske uprave pripravita priporočila
o vsebinah, ki naj bi jih vseboval finančni načrt posameznega zavoda.
Nadzorni odbor Občine Vrhnika se je seznanil s prejetimi načrti javnih zavodov, oba
manjkajoča finančna načrta pa bosta članom odbora dostavljena naknadno po
prejemu s strani zavodov.
Ad 9.) Razno
Pri tej točki ni bilo dodatne razprave in vprašanj.
Seja je bila zaključena ob 20.35 uri.
Pripravila:
Maja Kogovšek

Predsednik odbora
Matevž Caserman, l.r.
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