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

OBČINA VRHNIKA
NADZORNI ODBOR

Številka: 900-26/2016 (4-01)
Datum: 27. 12. 2016
ZAPISNIK
8. seje Nadzornega odbora Občine Vrhnika, ki je bila v sredo, dne 21. 12. 2016 ob 18. uri, v
veliki sejni sobi Občine Vrhnika.
PRISOTNI:
mag. Marjana Žnidaršič – namestnica predsednika
Greta Dečman
mag. Katarina Železnik Logar
dr. Marjan Rihar
OSTALI PRISOTNI:
Vesna Kranjc, direktorica OU Vrhnika
Seja je bila snemana.
Na začetku seje je namestnica predsednika odbora za glasovanje predlagala naslednji
DNEVNI

R E D:

1. Pregled in potrditev zapisnika 7. redne seje NO OV
2. Poročilo o izvedbi 12. točke 15. redne seje Občinskega sveta Občine Vrhnika o
razrešitvi člana Nadzornega odbora Občine Vrhnika
3. Posredovanje dokumentacije po sklepih iz prejšnje seje NO OV
4. Program dela NO OV za leto 2017
5. Razno
Člani odbora so soglasno sprejeli predlagani dnevni red.
Ad 1) Pregled in potrditev zapisnika 7. redne seje NO OV
Člani NO so soglasno potrdili zapisnik 7. seje NO z dne 16. 11. 2016.
Ad 2) Poročilo o izvedbi 12. točke 15. redne seje Občinskega sveta Občine Vrhnika o
razrešitvi člana Nadzornega odbora Občine Vrhnika
Direktorica OU je podala poročilo o razrešitvi člana NO na seji OS OV in potek postopka
imenovanja novega člana NO OV. Novi član bo predvidoma potrjen na naslednji seji OS OV,
ki bo 16. 2. 2017.
Vprašanje je postavil dr. Marjan Rihar.
Člani odbora so soglasno sprejeli naslednji
S K L E P:
Člani NO so se s strani direktorice OU Vesne Kranjc seznanili s poročilom o izvedbi 12.
točke dnevnega reda 15. redne seje Občinskega sveta z dne 15. 12. 2016 - razrešitev
člana NO Občine Vrhnike.

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

Ad 3) Posredovanje dokumentacije po sklepih iz prejšnje seje NO OV
Direktorica OU je predstavila dokumentacijo, ki je bila posredovana članom NO, na podlagi
razprave na 7. seji NO OV pri obravnavi poročila in odzivnega sporočila notranje revizije za
leto 2015 v letu 2016.
Občinska uprava je NO predložila:
1. seznam izvedenih predčasnih plačil za leto 2015 in leto 2016
2. finančno poročilo ZIC za Argonavtske dneve za leto 2016
3. informacijo ZIC-a ali so bila za izvedbo Argonavtskih dni v letu 2015 in v letu 2016
pridobljena sponzorska sredstva in v kakšni višini
4. informacijo občinskih zavodov ali bodo v letu 2017 izvajali notranjo revizijo
5. mnenje ministrstva o nadzornem organu v lokalni samoupravi v javnonaročniških
razmerjih
6. Pravilnik o notranji kontroli z vsemi spremembami.
Spraševali in razpravljali so vsi člani NO OV.
Po prejemu odgovorov in opravljeni razpravi so člani soglasno sprejeli naslednji
SKLEP:
Člani NO so k vabilu za 8. sejo NO prejeli dodatna gradiva, vezana na diskusijo pod tč.
4 7. seje NO in bili vsi ustrezno seznanjeni s pojasnili direktorice OU Vesne Kranjc.

Ad 4.) Program dela NO OV za leto 2017
Člani NO so pregledali nedokončane projekte iz preteklega obdobja in predlagali aktivnosti
za leto 2017.
Po opravljeni razpravi so člani soglasno sprejeli naslednje
SKLEPE:
Člani NO so obravnavali program dela NO za leto 2017 in soglasno sprejeli redakcijske
popravke predloge programa dela, ki jih še korespondenčno potrdijo s strani
predlagateljice popravkov Marjane Žnidaršič.
Člani NO so obravnavali vsebinski del programa dela NO za leto 2017 in soglasno
potrdili vsebinski del programa NO. Po pripravi vsebinskega čistopisa, ki ga pripravi
Marjana Žnidaršič do 15. 1. 2017, se le-ta pošlje po elektronski pošti v pregled ostalim
članom NO.
NO bo pripravil zaključno poročilo iz programa dela za leto 2015 za Vrtec na Poštni in
za Šivalnico v 1. kvartalu 2017.
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Ad 5) Razno
Dr. Marjan Rihar je vprašal ali bi bilo mogoče smiselno, da se predsednika NO OV izvoli že
pred imenovanjem novega člana NO.
Razpravljali so vsi člani NO OV in sprejeli
SKLEP:
Člani NO so soglasno sprejeli sklep, da z imenovanjem novega predsednika NO
počakajo do prihoda novega člana, do takrat funkcijo nadomeščanja opravlja mag.
Marjana Žnidaršič.

Naslednja seja je predvidena za 25. 1. 2017 ob 18.00 uri.

Seja je bila zaključena ob 19.30 uri.

Zapisala:
Vesna Kranjc

Namestnica predsednika Nadzornega odbora
mag. Marjana Žnidaršič, l.r.
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