OBČINA VRHNIKA
NADZORNI ODBOR

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

Številka: 900-40/2015 (4-01)
Datum: 28. 12. 2015
ZAPISNIK
6. seje Nadzornega odbora Občine Vrhnika, ki je bila v sredo, dne 16. 12. 2015 ob 16.30 uri,
v veliki sejni sobi Občine Vrhnika.
PRISOTNI:
Matevž Caserman
mag. Marjana Žnidaršič
Greta Dečman
mag. Katarina Železnik Logar
dr. Marjan Rihar
OSTALI PRISOTNI:
Vesna Kranjc, direktorica OU Vrhnika (do vključno 2. točke)
Seja je bila snemana do začetka 4. točke dnevnega reda.
Na začetku seje predsednik odbora za glasovanje predlaga naslednji
DNEVNI

RED

1. Pregled in potrditev zapisnika 5. seje z dne, 2. 12. 2015
2. Predlog sprememb Poslovnika o delu nadzornega odbora
3. Osnutek programa dela Nadzornega odbora za leto 2016
4. Osnutki poročil o nadzoru (gradivo je tajno, dostavljeno bo na sejo)
5. Razno
Člani odbora so soglasno sprejeli predlagani dnevni red.
Ad 1) Pregled in potrditev zapisnika 5. seje z dne, 2. 12. 2015
Člani odbora so soglasno sprejeli
S K L E P:
Potrdi se zapisnik 5. seje NO OV z dne, 2. 12. 2015
Ad 2.) Predlog sprememb Poslovnika o delu
Direktorica OU Vrhnika je predstavila Predlog sprememb Poslovnika o delu nadzornega
odbora. Po predstavitvi so razpravljali oz. postavljali vprašanja vsi člani NO. Po prejemu
odgovorov, opravljeni razpravi in predlaganih popravkih so člani soglasno sprejeli naslednji
SKLEP:
NO OV sprejme predlog Poslovnika o delu nadzornega odbora z na seji dogovorjenimi
popravki. Direktorica OU pripravi čistopis poslovnika in ga pred objavo v uradnem
glasilu elektronsko pošlje v potrditev članom NO OV.
Ad 3.) Osnutek programa dela Nadzornega odbora za leto 2016
Člani NO so se seznanili s predlogi (področji), ki bi bili lahko predmet programa dela v letu
2016. Po opravljeni razpravi, v kateri so sodelovali vsi člani NO, so 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:
Predsednik NO pripravi osnutek Programa dela NO za leto 2016 in ga posreduje
ostalim članom v roku 14 dni.
Ad 4) Osnutki poročil o nadzoru
Člani NO so pričeli z razpravo o izvedbi nadzora nad projekti, za katere je bil v preteklem letu
zadolžen podžupan (Vrtec Poštna).
V nadaljevanju se točka obravnava tajno.
Ad 5.) Razno
Seja je bila zaključena ob ______uri.

Zapisala:
Maja Kogovšek

Predsednik odbora
Matevž Caserman, l.r.
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